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BORRIANA ELEGIX A ELENA
COLLADO TORRALBA I SILVIA
MARTÍNEZ BODÍ COM A REINES
FALLERES DE 2017
L’alcaldessa de la ciutat, Maria Josep Safont, va ser
l’encarregada de comunicar personalment a cadascuna
el resultat de les votacions a través d’una trucada
telefònica

L

a Junta Local Fallera de Borriana ha
anunciat que Elena Collado Torralba ha
estat elegida per les agrupacions falleres de Borriana com la nova Reina Fallera de
l’any 2017. En el mateix acte també ha estat
nomenada como a Reina Fallera Infantil, Silvia Martínez Bodí
El Saló de Plens de l’Ajuntament de Borriana ha acollit el ple extraordinari de la Junta
Local Fallera que ha servit per a fer pública
i oficial la votació que converteix a Elena
i Silvia en noves Reines Falleres per a les
celebracions josefines de 2017.

Cadascuna de les 19 agrupacions falleres
amb les que conta Borriana ha exercit el
seu vot després d’analitzar les entrevistes
enregistrades a les tres candidates que es
van presentar per a Reina Fallera i a les
dues aspirants a Reina Infantil Fallera. A
més, la regidora de Festes, Lluïsa Monferrer també ha exercit el seu dret a vot de
forma que el caràcter democràtic de l’elecció quedara totalment assegurat i tots els
representants de les Falles triaren a la que,
per a cadascú, era la candidata idònia. Després del recompte, ha estat l’alcaldessa de
Borriana, Maria Josep Safont qui ha comu-

FESTES
nicat via telefònica a les dues elegides la notícia sobre el seu nou regnat. Ha estat un dels moments més
esperats i, a la vegada emotius, de
l’acte d’elecció, degut a que la desconeixença del resultat de les votacions
per part del públic assistent fa que la
comunicació pública del nom elegit
només és coneix quan l’alcaldessa
pronuncia el nom de l’afortunada. A
continuació, totes dues s’han desplaçat fins a l’Ajuntament per rebre la
felicitació tant de les autoritats locals
com dels membres i la direcció de la
Junta Local Fallera.
Elena Collado Torralba pertany a
la Falla Plaça Chicharro i el passat
any ja va ser Dama de la Ciutat de
la Reina Fallera de Borriana, mentre
que Silvia Martínez també va formar
part de la Cort d’Honor de la Reina
Fallera Infantil en les passades Falles. Així, totes dues tenen l’experiència necessària per afrontar amb
garanties un any ple de sorpreses,
activitat fallera i emocions que, de
ben segur, ja no oblidaran en la resta
de les seues vides.
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FESTES

Restaurant Mestral, Fonda
Maruja i Quin Café,
GUANYADORS DE LA RUTA DE LA TAPA 2016
L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el regidor de Turisme,
Santiago Zorío visiten els tres establiments que més vots van obtenir en la
setena edició del certamen gastronòmic

L

’Ajuntament de Borriana ha lliurat els
guardons als tres restaurants que més suports
van rebre durant la recent
edició de la Ruta de la Tapa
que ha tingut lloc en fins
a trenta establiments de
tota la ciutat. L’alcaldessa
de Borriana Maria Josep
Safont, al costat del màxim responsable de l’àrea
de Turisme, Santiago Zorío,
han lliurat als restaurants
Mestral, Fonda Maruja i
Quin Cafè el guardó que
acredita que formen part
del podi de les millors elaboracions del certamen.
Els representants municipals han visitat d’un en
un els tres establiments
que més suports van rebre
tant a través de l’aplicació
mòbil implementada per a
l’esdeveniment, com gràcies als vots que s’emetien
amb el passaport que podia
trobar-se en tots els restaurants participants de la
setena edició de la Ruta de
la Tapa. Tal com explicava
l’alcaldessa durant el recorregut que els ha portat als
tres establiments “és molt
satisfactori comprovar com
cada any augmenta tant la
participació dels bars i restaurants com del públic que
decideix elaborar la seva
pròpia ruta per degustar les

elaboracions de cadascun
d’ells”. A més, Safont també
ha volgut puntualitzar que
“a més del lliurament del
guardó, aquestes visites
també serveixen perquè
quede reflectit el treball
que cada cuiner o cuinera
realitza de forma sacrificada perquè el conjunt de
la Ruta de la Tapa segueixi
sent un èxit”.
Després que els serveis
tècnics de l’àrea de turisme
municipal realitzaren el recompte de vots, el restaurant Mestral s’ha alçat com
a guanyador per ser el que
major suports ha rebut gràcies a la seva tapa “Marina”
amb rap i crema de llagostí

cruixent com a elements
principals i que pren el nom
de l’última xiqueta en arribar a la família. En segon
lloc, i a molt poca distància
del guanyador, ha estat per
al Bar Fonda Maruja, que
ha obtingut un total de 108
vots, dels quins 45 van arribar a través dels suports
realitzats via App municipal. L’elaboració de la seva
“Tosta Maruja” a força de
rellom de porc, melmelada
de tomàquet, crema de formatge i cibulet els ha permès alçar-se amb aquest
segon lloc. I completant
el podi en tercer lloc, Quin
Cafè amb la seva tapa “Quin
Misteri” a base d’una torrada de galtes amb amanida

temperada i salsa Castrillo,
ha aconseguit recollir un
total de 103 suports dels
comensals de la setena
edició de la Ruta de la Tapa
de Borriana.
L’edil de Turisme, Santiago
Zorío, ha fet lliurament, a
més, als tres restaurants,
del distintiu que “servirà
perquè els clients de cadascun dels restaurants
premiats coneguen el
treball realitzat en l’establiment, a més de seguir
promocionant una iniciativa local que cada vegada
compta amb més seguidors tant entre els restauradors com entre els veïns
i veïnes de la nostra ciutat”.

ACTUALITAT

La Ruta de La Tapa
ARRIBA ALS 100.000 EUROS
D’IMPACTE ECONÒMIC DIRECTE
PER A BORRIANA
El total de tapes servides pels 29 establiments participants
supera per primera vegada les 40.000 racions el que situa la
mitjana en 1.380 per cada establiment de restauració

L

a regidoria de Turisme de l’Ajuntament de
Borriana, junt a l’oficina TouristInfo de la
ciutat, han realitzat l’anàlisi de la setena
edició de la Ruta de la Tapa, després que el certamen es tancara el passat 29 de maig mantenint l’èxit tant de participació com d’innovació
en les receptes elaborades pels restaurants
participants. Les dades aportades pels serveis
turístics municipals situen l’impacte econòmic
directe per damunt dels 100.000 euros, el que
denota el creixement constant de les xifres de
guanys per part dels establiments, a la vegada
que marca la fidelització de molts dels clients
que han decidit participar en esta setena edició, tant degustant les receptes com prenent
part de les votacions que serveixen per a triar
les millors tapes del certamen.
El detall de les xifres aportades pels mateixos
restaurants una vegada es va tancar el mes
programat per a la Ruta de la Tapa, denoten
el creixement continu d’una iniciativa que

este any ha arribat per primera vegada a les
40.024 tapes servides pels establiments
participants. Així, es pot calcular que l’impacte
econòmic directe només pels ingressos de
les tapes i les begudes consumides se situa
en 100.060 euros, uns mil euros més que en
l’edició de 2015. Els mateixos restauradors i
els treballadors del departament de turisme
insisteixen en destacar que “ni l’oratge
viscut durant diversos caps de setmana, ni la
suposada competència d’altres Rutes similars
han fet que les xifres de participació
baixen, el que vol dir que la tendència
continua sent positiva
i creixent, el que
anima a que el proper
any siguen encara més
els establiments que es
decidixquen a participar
en la que ja serà la vuitena
edició del certamen”.
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ACTUALITAT
BORRIANA ADJUDICA

l’Escola Infantil Infant Felip
QUE JA COMPTA AMB 28 MATRICULATS PER
AL PROPER CURS

L

’Ajuntament de Borriana ha signat l’acord d’adjudicació per a la gestió de l’escola infantil Infant
Felip amb l’empresa GEIM, que fa tres setmanes
va visitar les instal·lacions del centre i que havia quedat com la millor situada per fer-se càrrec durant del
proper curs. Tal com ha assenyalat el regidor delegat
per a l’escola infantil, Javier Gual, “hem tingut reunions amb l’equip directiu de GEIM, a més de realitzar
una visita a les instal·lacions del centre, perquè en el
contracte d’adjudicació quedaren estipulades totes i
cadascuna de les condicions de l’Ajuntament perquè
el funcionament del centre siga, a partir d’ara, molt
més professional i adaptat a les necessitats del conjunt de l’alumnat”.

Gràcies a l’homologació que els serveis tècnics municipals van aconseguir gestionar a través de la Conselleria d’Educació, els pares i mares dels alumnes matriculats per al proper any podran accedir a les ajudes
econòmiques que la institució autonòmica ofereix per
sufragar les despeses d’escolarització.
Des de la regidoria encarregada de l’adjudicació i el conveni també s’han actualitzat les dades de matriculació,
que a inicis del mes de juliol se situen en vora 30 xiquets
i xiquetes inscrites per al proper curs, la qual cosa suposa que el mínim de places (un total de 40) que permetrà
a l’Ajuntament un cost zero en la gestió del centre, està
molt més prop d’aconseguir-se.

ACTUALITAT

BORRIANA ACULL LA MULTITUDINÀRIA
TROBADA AUTONÒMICA DE PERSONES
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

B

orriana ha acollit la II Trobada Autonòmica de Persones
amb Diversitat Funcional que
ha portat fins a la ciutat a vora 250
persones pertanyents a onze associacions valencianes. Organitzada
per ACODIS, la trobada pretén buscar fórmules per a la inserció de les
persones amb diversitat funcional, a
més de continuar sensibilitzant a la
societat sobre l’eliminació de barreres arquitectòniques tan necessària
per a aquest col·lectiu. Sota el lema
“Fent Camí, Construint Comunitat”,
s’ha realitzat la benvinguda a les associacions que han pogut gaudir de
l’actuació del Grup de Danses Tradicionals l’Arenilla, que interpretat diferents peces del repertori tradicional valencià.

sitat de realitzar aquestes trobades
on tots continuem aprenent fórmules de treball aplicades a altres llocs
per millorar el dia a dia d’aquestes
persones”.
Després de la benvinguda, els participants s’han dividit en tres grups
per realitzar la visita a edificis emblemàtics de Borriana. Els primers
s’han dirigit a la Basílica del Salvador, mentre el segon dels grups
ha visitat el CMC de La Mercè per
conèixer part de la Borriana mo-

dernista; i el darrer grup ha pogut
realitzar una visita guiada al Museu
Arqueològic de Borriana. ASDIP de
La Pobla de Vallbona, Frater Castelló, l’Associació de Parkinson de
Borriana, AMO de La Vall d’Albaida, Frater València, Avant Castelló,
ONCE Castelló i COCEMFE de Castelló i el Maestrat han participat d’una
jornada que després de molts anys
sense celebrar-se ha tornat a omplir
els carrers de Borriana de les reivindicacions del col·lectiu de persones
amb diversitat funcional.

Ha estat l’alcaldessa, Maria Josep
Safont qui ha encetat l’acte de recepció donant les gràcies a “l’associació ACODIS per l’organització, i a
totes les associacions presents per
ser un referent dins el treball de sensibilització i millora de les condicions
de vida de les persones amb diversitat funcional”. El regidor de Serveis
Socials a Borriana, Manel Navarro
també ha volgut remarcar la “neces-
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ACTUALITAT
NOVES OBRES D’ADEQUACIÓ DE LA PLATJA
DEL GRAU PER A LA RETIRADA DE SEDIMENTS,
ROQUES I PEDRES
La regidoria de Via Pública i Zona
Marítima ha completat la darrera
fase de les obres de condicionament de les platges borrianenques
amb els treballs de retirada de pedres i roques que s’han dut a terme
a la platja del Grau i que han servit
per acabar de deixar-la en condicions abans de la data oficial d’inici
de la temporada estiuenca. Ha estat la maquinaria pesada la que s’ha
encarregat de les feines de retirada
d’aquells sediments molestos per
als banyistes que de forma massiva arriben a les platges de Borriana
durant el mes de julio. Una màquina triadora és la que s’ha encarregat de la selecció de materials
que durant l’hivern s’han dipositat

a la platja i que han de ser retirats
posteriorment per intentar guanyar
el major tram de sorra possible per
que els visitants de les diferents
platges puguen gaudir de forma
confortable del bany i del descans.
A la vegada una de les grues del

Servei Municipal de Vía Pública
és l’encarregada d’anar desplaçament grans roques i sediments en
forma de pedres per deixar neta
la zona i que la sorra siga l’única
que forme el sòl dels vint metres
més propers a la vora de la mar.

ELS VEÏNS I VEÏNES DE BORRIANA HAN SIGUT
INFORMATS PER COMBATRE EL MOSQUIT TIGRE
El Departament de Sanitat de l’Ajuntament de Borriana ha continuat durant
el darrer mes amb les sessions informatives a la ciutadania sobre la presència del mosquit tigre al conjunt del
terme municipal. Les xarrade informative s’han dut a terme en diferents edificis municipals, com ara els del Grau, el
Port o La Serratella, en l’intent d’apropar la informació i les recomanacions
de forma més directa als veïns i veïnes
de cadascuna de les zones on major
afecció es pot desenvolupar.

Es tracten de fins a cinc sessions informatives impulsades tant des de
l’Ajuntament com des de l’empresa
adjudicatària dels tractaments i iniciatives per lluitar contra el mosquit
tigre, Lokímica. En les sessions informatives desenvolupades per a informar als veïns i veïnes de les zones
amb més risc de patir les plagues,
el biòleg especialista de l’empresa
Lokímica, Ricardo Acosta, ha explicat
tota una sèrie de recomanacions bàsiques amb les que la ciutadania pot

col·laborar per evitar la proliferació
de les poblacions de mosquit tigre.
Així, Acosta ha recordat, per exemple, que “s’ha d’anar molt en compte
amb l’acumulació d’aigua estancada
en petits recipients, com poden ser
els plats o macetes de les plantes,
però també s’ha d’anar amb compte
de protegir pous i aljubs amb malles
mosquiteres o revisar els punts on
el reg per goteig por deixar petites
acumulacions d’aigua”. A més dels
consells amb els que la ciutadania
pot ajudar al control de les possibles
plagues, també s’ha explicat la feina que fins ara s’ha dut a terme per
previndre la presència del mosquit
tigre amb l’arribada de l’estiu. Fins al
moment, l’empresa encarregada de
les estratègies de control i vigilància
dels focus de reproducció ja ha aplicat la tecnologia de pintura Inesfly als
embornals de tot el litoral borrianenc,
per tal d’anticipar-se a la creació de
focus de reproducció del mosquit.

ACTUALITAT
L’AJUNTAMENT DE BORRIANA REALITZA
UNA VISITA A LES INSTAL·LACIONS QUE
FACSA TÉ A LA CIUTAT
El delegat de FACSA a la ciutat de Borriana, Rafael Lahuerta, ha guiat a una
representació del consistori municipal
per les instal·lacions que l’empresa
gestora de l’aigua i el clavegueram té
a les afores del municipi, en concret al
Centre de Control i l’Aula Didàctica de
l’empresa. L’alcaldessa de Borriana,
Maria Josep Safont, ha encapçalat la
visita a la que també han assistit diversos regidors de les àrees que tenen un contacte directe amb el treball
realitzat per l’empresa adjudicatària.
El regidor de Via Pública, Vicent Aparisi, el de Sanitat, Manel Navarro, o la
d’Hisenda, Cristina Rius, han seguit
les explicacions del màxim responsable de FACSA, junt a d’altres regidors
del consistori com Antonio Sánchez o
Maria Jesús Sanchís.

planta de tractament de l’aigua que
després arriba a cada llar de Borriana.
Lahuerta ha acompanyat a la delegació
municipal fins a la primera de les sales que s’han visitat, la d’Osmosi, on a
través d’un gràfic ha pogut detallar els
distints filtres pels que passa l’aigua
fins a quedar totalment preparada per
al consum. A continuació, la delegació
també ha visitat el Pou Borriana 6, una

altra de les instal·lacions amb les qual
es garanteix l’abastiment d’aigua al
conjunt de la ciutat i, finalment s’han
apropat fins a l’Aula Didàctica, on els
representants municipals s’han mostrat realment sorpresos de la “capacitat divulgativa de l’espai”, que ha servit
per contemplar i estudiar possibles futures visites de l’alumnat dels distints
centres d’ensenyament de Borriana.

La visita ha començat amb una explicació general del funcionament de la

L’AJUNTAMENT ELIMINA EL CÀNON
PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL TRINQUET
El proper 21 d’agost finalitza la concessió del bar situat a l’edifici del
Trinquet Municipal de Borriana, i
d’aquesta forma, es tanca la possibilitat de pròrroga per l’actual
concessionari. Així, des de l’Ajuntament s’ha redactat un nou pleg de
condicions per a la futura concessió
que tenen com a objectiu rebaixar
la pressió econòmica sobre aquells
interessats en la gestió de l’establiment. Així, des del departament
de contractació del consistori s’ha
informat que “no s’exigirà cap tipus
de cànon mínim per a la concessió,

podent ser ofertat pels licitadors”. Si
que s’estableix una garantia definitiva per import de 2.200 euros. A canvi de l’eliminació del cànon que regeix les concessions d’aquest tipus
d’edificis de titularitat municipal, els
concessionaris s’han de comprometre a “assumir la neteja i el manteniment de la totalitat de l’edifici i de la
pista i graderies”. A més, també s’ha
d’assegurar l’equipament de les instal·lacions del bar del trinquet amb
els elements suficients per poder
realitzar l’activitat, tenint en compte que la inversió serà al seu càrrec i

que finalitzada la concessió, aquestos revertiran a l’adjudicatari.
D’entre els criteris que destaquen
en les bases d’adjudicació cal assenyalar que s’atorgaran un màxim de
40 punts segons la inversió prevista
per a la posada marxa de les instal·
lacions. També es tindrà en compte
en un màxim de 30 punts, la qualitat
del projecte d’explotació de l’activitat, les tarifes i els horaris, així com
els mitjans personals i materials
que es destinen, a banda del pla de
neteja de l’edifici i el manteniment.
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ACTUALITAT
BORRIANA CONTINUA
CONFIANT EN ELS
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS I FA
ARRIBAR MÉS DE 5.000
PROPOSTES PER A 2017
El regidor de Transparència i Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Borriana, Cristofer Del Moral ha fet el balanç de la primera de les tres fases en que es divideix el
projecte de Pressupostos Participatius que, per segona
vegada, dóna veu a la ciutadania a l’hora de decidir les inversions més necessàries per a la ciutat de Borriana. Després del recompte realitzat durant les darreres jornades,
Del Moral s’ha mostrat satisfet en comprovar com “els
veïns i veïnes de Borriana han tornat a mostrar de forma
massiva les seues preocupacions o els projectes que més
els agradaria que es portaren endavant a la nostra ciutat”.

El màxim responsable del departament de Participació
Ciutadana ha agraït la implicació que “per segon any
consecutiu ha demostrat la ciutadania, utilitzant novament els canals de comunicació amb el consistori, com
han estat durant el mes de maig les urnes repartides
pels diferents edificis municipals i la recepció de forma
telemàtica de les propostes”.
Les xifres de participació són “molt semblants a les de
l’any passat” com ha explicat Del Moral. En esta ocasió,
s’han comptabilitzat un total de 1.700 butlletes on cadascú podia redactar la seua iniciativa, proposta o projecte per a que siga inclòs en els pressupostos municipals de 2017.
Durant la roda de premsa de balanç de la primera fase,
el regidor ha recordat que “l’’equip de govern ha tornat
a confiar en el procés de participació de la ciutadania, i
per això se’n destinen 200.000 euros als projectes que
finalment aconseguisquen major recolzament popular”.
Des del dia 1 de juliol i durant tot el mes es durà a terme la segona de les tres fases del procés, la de recollida
de suports per a aquelles propostes que hagen superat la primera fase. Una vegada finalitze el mes de juliol, s’anunciaran les 15 propostes amb més suports que
passaran a formar part del ventall de possibilitats entre
les que es triaran les inversions de 2017.

ACTUALITAT
BORRIANA ACULL LES I JORNADES DE MUSEUS I
COL·LECCIONS PERMANENTS VALENCIANES AMB
UN ÈXIT ROTUND DE PARTICIPACIÓ

L

es I Jornades de Museus i Col·leccions Permanents Valencianes
han tingut una resposta massiva
per part dels professionals del sector,
que s’han donat cita al Centre Municipal
de Cultura La Mercè de Borriana per assistir al conjunt de xarrades i ponències
impartides per especialistes en gestió
de patrimoni i funcionament dels museus valencians. A la presentació oficial
han intervingut el Director Territorial de
Cultura, Robert Roig, l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont i la Directora
General de Cultura i Patrimoni, Carmen
Amoraga. Roig ha iniciat l’acte recordant
“la importància d’esta primera cita a Borriana que és només el primer pas del pla
que entre 2016 i 2020 farà que aquestes
iniciatives de posada en valor i formació
dels professionals dedicats als museus i
col·leccions siguen una de les referències
dins la gestió patrimonial valenciana”.
Per la seua banda, l’alcaldessa Maria Josep Safont ha volgut agrair l’elecció de
Borriana com a seu de la primera edició
de les Jornades i ha afegit que “el patrimoni cultural del poble valencià exigeix
que apliquem tot el nostre esforç a la
seua protecció i la seua posada en valor, però no hem de parlar únicament
de protegir-lo, sinó, i d’una manera ben
especial, de donar-ho a conèixer”. La Di-

rectora General de Cultura i Patrimoni,
Carmen Amoraga, ha tancat l’acte de
presentació remarcant “l’esforç que des
de la Conselleria farem durant els propers anys per seguir donant la importància que li pertoca al patrimoni i als
museus i col·leccions d’art de la Comunitat Valenciana. Ens fa molt contents
vore la resposta dels professionals en
aquesta primera edició, ja que des de
primera hora heu omplit aquesta sala i
de forma massiva s’heu inscrit per participar a les jornades”. L’èxit de convocatòria s’ha confirmat amb la presència
de vora 150 inscrits a les Jornades. Tot
i que en un principi les inscripcions s’havien situat al voltant de la vuitantena, la
possibilitat de registrar-se durant mitja
hora abans de l’inici de les sessions, ha
possibilitat l’afluència de molt més públic
especialitzat en el món dels museus vingut desde punts tant distins com Vilareal, Castelló, Nules, Sant Mateu o Morella.
Les ponències s’han iniciat amb la membre de la Direcció General de Cultura i
Patrimoni, Concha Ridaura qui ha fet
una aclaridora explicació dels conceptes
de museu i col·lecció museogràfica permanent i les peculiaritats de la legislació
autonòmica al respecte. La gestió del
museu municipal d’Alcoi, a càrrec del seu
director, José Maria Segura, i la gestió de
les col·leccions ubicades a Sant Mateu,

amb els directors del CMP Sant Mateu, Tomàs Segarra i Joaquim Iturat han
completat la primera sèrie de xarrades
durant el matí.
Després del descans, el funcionament
del Museu de Belles Arts de Castelló ha
pres el relleu amb el seu director, Ferran Olucha i un dels conservadors, Artur
Oliver, que han parlat sobre les característiques d’organització i treball específic
del seu museu. La xarrada al voltant de
la conservació preventiva i la restauració
d’obres als museus comarcals ha corregut a càrrec de les restauradores Anna
Viciach i Reyes Silvestre. Desde la Direcció General de Cultura ha estat Mónica
Vázquez la que ha il·lustrat els presents
amb les tasques d’informatització i actualització dels inventaris. Les perspectives
de futur tant dels museus com de les col·
leccions permanents on els inspectors
dels Bens Mobles Josep Lluís Gil, Luis Pablo Martínez i Joaquín Espí han analitzat
els camins a seguir dins la posada en valor del patrimoni han tancat el matí junt
a la intervenció del Director del Museu
de Borriana, José Manuel Melchor, que
després de dinar ha estat l’encarregat de
guiar als assistents a les Jornades en la
visita al Museu Arqueològic borrianenc i
la posterior a la Basílica del Salvador, on
Josep Lluís Gil n’ha fet de guia.

10 | 11

ACTUALITAT

LES BANDERES BLAVES
JA LLUEIXEN A LES
PLATGES DE L’ARENAL I
LA MALVARROSA

L

’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, al costat dels regidors
de Turisme, Medi Ambient i Zona
Marítima de l’Ajuntament de Borriana
s’han desplaçat fins a la platja de Borriana per complir amb la hissada de les
Banderes Blaves que van ser atorgades a la ciutat en reconeixement de
l’excel·lència turística de la seua costa.
Així, els pals habilitats a les platges
de l’Arenal i de la Malvarrosa ja llueixen complets amb els dos estendards
blaus lliurats per la Fundació Europea
d’Educació Ambiental.
El regidor de l’àrea de Turisme de
l’Ajuntament de Borriana, Santia-

go Zorío, va ser qui es va desplaçar
fins a València per rebre la màxima
distinció que avui dia es lliura per a
les platges amb millors condicionaments i qualitat de les seves aigües.
En l’acte de col·locació de les banderes també ha participat l’alcaldessa de
Borriana, Maria Josep Safont, que ha
volgut destacar que “aquesta distinció
parla molt bé del treball que s’està duent a terme a nivell municipal per seguir comptant amb unes platges que
cada vegada criden més l’atenció dels
turistes i visitants, encara que no cal
oblidar que també els borrianencs són
els qui poden gaudir dia a dia del bon

estat de les nostres platges”. Per la
seva banda, l’edil de Turisme, Santiago
Zorío també ha volgut recordar que “a
més, aquesta any tornem a comptar
amb la distinció de Sender Blau per al
paratge del Clot de la Mare de Déu, que
a més d’estar molt prop de les platges, suposa un atractiu turístic més
pel seu alt valor natural i paisatgístic”.
Amb l’arribada de l’estiu, i després de
la celebració de la Nit de Sant Joan, els
serveis de socorrisme, d’atenció als
banyistes, d’informació o les instal·lacions per als usuaris de les platges
funcionen a ple rendiment, així que tan
sols faltava la col·locació de les Banderes Blaves perquè les platges de
l’Arenal i La Malvarrosa lluixquen tot
el seu atractiu potencial.

ACTUALITAT

EL MARACLOT DE BORRIANA
CONGREGA A MÉS DE 500 CORREDORS
EN LA SEUA QUARTA EDICIÓ

L

a quarta edició del Maraclot organitzat de
forma conjunta entre
el Servei Municipal d’Esports i el club d’atletisme
Amics del Clot va tornar a
ser un èxit de participació
després d’aconseguir reunir a més de 500 corredors.
Tal i com ja s’ha fet en les
edicions anteriors de la
prova, el recorregut al voltant del Clot de la Mare de
Déu s’havia de completar
en quatre torns diferents
on cada un dels quatre corredors de cada equip feien
tres o quatre voltes al paratge natural. Durant tot el
matí el nombrós públic i els
mateixos participants que
no estaven competint en
eixe moment han animat
una cursa que cada vegada
congrega a més aficionats a
l’atletisme.
Cadascun dels participants
ha rebut la seua samarreta
commemorativa de la prova, i des del SME i el club

Amics del Clot s’han organitzat diverses activitats paral·leles per tal d’oferir també entreteniment i esport
als més menuts i als amics
i familiars dels participants.
Sessions de ball esportiu i
activitats esportives i d’oci
per als més menuts completaven l’oferta d’aquesta
quarta edició del Maraclot.

Abans de que es compliren
les dues hores i mitja de
cursa, els primers equips
han començat a arribar a
línia d’arribada situada just
enfront de la mar, i fins l’arribada del darrer dels equips
han passat les quatre hores
i mitja que l’organització tenia com a temps límits per a
completar la prova.

L’alcaldessa de Borriana,
Maria Josep Safont, el regidor d’Esports, Vicent Granel i la regidora de Festes,
Lluïsa Monferrer han estat
els encarregats d’entregar
els trofeus als guanyadors
de cadascuna de les categories masculina, femenina i mixta, a més dels premis a la volta més ràpida al
Clot de la Mare de Déu. El
club Urban Running Castelló en categoria masculina
amb un temps de 2:28.43
ha estat el guanyador establint un nou rècord a la
prova. El mateix ha passat
amb els equips mixtes, on
Urban Runnig B ha aturat
el cronòmetre en 2:52:17
establint també un nou
millor temps a la categoria. En l’apartat femení,
les corredores de l’equip
Agarreu-les 1 han estat les
guanyadores en un temps
de 3:14:07.
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CULTURA

“Huesopiel” DE TRASHFORMACIONES
ES CLAUSURA AMB UNA ÀMPLIA
REPERCUSSIÓ CULTURAL I MEDIÀTICA

L

’exposició
“Huesopiel”
del
col·lectiu castellonenc Trashformaciones, format pels germans
Pablo i Blas Montoya, ha triat els carrers de Borriana com el lloc perfecte per a la mostra. Aquesta ha sigut
la primera vegada a la ciutat que una
exposició travessa les parets de la
sala d’exposicions del CMC La Mercè
per eixir al carrer, i d’aquesta forma.
Es converteix en una instal·lació i en
una intervenció urbana, barrejant
alguns dels formats expositius habituals de l’art contemporani amb
l’objectiu d’apropar l’art al públic.
A més, també, ha sigut la primera vegada que el reconegut col·lectiu artístic dels germans Montoya
ha abordat una intervenció urbana
d’aquesta magnitud.
La mostra, per les seues característiques, ha tingut una àmplia repercussió popular, tant en les visites que
s’han fet al CMC La Mercè com a les
peces que conformen la intervenció
urbana al centre del poble. El regidor
de Cultura, Vicent Granel, ha explicat

que “el seu impacte social ha sigut
també important i la utilització dels
espais públics com a marc expositiu
ha aconseguit moure un esperit crític
i una diversitat d’opinions i d’interpretacions mai conegudes en el nostre
entorn. Un aspecte clau en la concepció de l’art contemporani, que no cerca
solucions estètiques tradicionals sinó
possibilitats d’interpretació i reflexió”.

Per primera vegada
el reconegut col·lectiu
artístic dels germans
Montoya ha abordat
una intervenció
urbana

Així mateix, “Huesopiel” de Trashformaciones ha tingut una àmplia
transcendència en les xarxes socials
i en els mitjans de comunicació. L’exposició ha aparegut en revistes especialitzades en art contemporani i en
els principals mitjans de comunicació
culturals provincials de referència.

de Castelló. En l’àmbit internacional,
han participat amb els seus projectes
en la Fira Cersaie d’Itàlia, en la Universitat d’Arquitectura Zalúa a Veneçuela
o en el Cinark 2010 de Copenhaguen.
A aquesta llista se suma ara Borriana,
amb l’exposició més completa que han
mostrat al públic.

El col·lectiu Trashformaciones té una
àmplia trajectòria reconeguda a escala nacional i internacional i els seus
treballs han estat inclosos en importants mostres i biennals. Han exposat
en la col·lectiva “Substrats” de l’IVAM,
en la Biennal Incubarte de València, en
el festival Intramurs de València, en el
Paranimf de la Universitat Jaume I, en
el TEST de Vila-real o en la Fira Mart

Milers de visitants han arribat fins a
Borriana per conèixer l’exposició, que
ha atret veïns i veïnes de València,
Castelló, però també de tot l’estat
espanyol. Aquesta exposició comptarà pròximament amb un catàleg
fotogràfic que viatjarà per tot arreu,
situant la imatge de la capital de La
Plana Baixa en el panorama cultural
nacional i internacional.

ACTUALITAT
L’EXPOSICIÓ SOBRE ELS 30 ANYS DE LAMDBA
S’ESTRENA A LA MERCÈ AMB ÈXIT DE CRÍTICA I
PARTICIPACIÓ

L

a mostra “XXX Lambda, relats
íntims d’activistes LGTB” s’ha
estrenat a la ciutat de Borriana
abans de viatjar a diferents ciutats
valencianes, i ho va fer amb una inauguració en la qual va estar present el
Director General d’Igualtat en la Diversitat, Jose De Lamo, i una més que
notable presència de representants
municipals, que no van dubtar a acudir a una cita que com va assenyalar
l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont “és un exemple més del treball que intentem dur a terme també
en l’àmbit municipal cap a la igualtat
definitiva de drets entre les persones que conformen la nostra societat”. L’acte inaugural va estar marcat
per la nombrosa presència de públic
i pels comentaris i crítiques positives cap a una mostra que de forma
audiovisual i gràfica reflexiona sobre
el treball que durant les últimes tres
dècades l’associació Lambda ha dut a
terme en defensa dels drets i llibertats del col·lectiu LGTB.

ELS ALUMNES
DEL MÒDUL
SUPERIOR
D’ARTISTA
FALLER
EXPOSEN ELS
SEUS TREBALLS
AL CMC LA
MERCÈ

Tal com assenyalaven els serveis tècnics del departament de Cultura que
han coordinat l’exposició, “estem molt
satisfets tant amb el resultat de la
mostra com amb la participació i els comentaris dels primers visitants, que ens
han mostrat la seva alegria i curiositat
per la selecció de documents i material exposat”. Durant l’acte d’inauguració
de l’exposició, ha sigut el coordinador
de projectes culturals de Lambda, Luís
Noguerol, qui ha guiat a les autoritats i
públic en general a través de l’explica-

ció dels quatre blocs que componen la
mostra.

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, acompanyada per l’edil de
Cultura, Vicent Granel i una nombrosa
representació dels regidors municipals
han estat presents en l’acte d’inauguració de la mostra dels treballs realitzats pels estudiants de segon curs del
Mòdul Superior d’Artista Faller i Construcció d’Escenografies que s’impartix
a l’Institut Jaume I de la ciutat. Situats
al voltant del claustre del CMC La Mercè, els treballs consistien en una combinació de les diferents tècniques apreses durant els cursos dels que consta
el Mòdul Superior. Així, cadascun dels
fons d’escena elaborats pels alumnes
del mòdul contava amb els dissenys i
esbossos realitzats en paper i directament lligats amb la temàtica que cadascú havia escollit, una segona peça
en forma de careta o màscara en la
que els artistes han utilitzat diferents
tècniques pictòriques o de construcció,

i una tercera on directament es podia
observar el ninot faller que tots han
creat durant els darrers mesos.

Els primers assistents han pogut observar el treball dels activistes LGTB a
través de cartells, publicacions o campanyes divulgatives que durant els últims trenta anys s’han rebel·lat contra
els prejudicis i les conductes homòfobes. El mateix Noguerol explicava
que “ens fa especial il·lusió la col·laboració que en forma de testimoniatges
audiovisuals ha mostrat Borriana”.

Unes van triar l’univers de Tim Burton
per elaborar les tres peces al voltant
d’una mateixa temàtica. D’altres triaven el pas del temps o les relacions
familiars com a motius inspiradors de
les seues obres. I d’altres amb un estil més clàssic recorrien als tipus de
ninots més coneguts com poden ser
els arlequins i el món que els envolta.
Lorena Álvarez, Alexandre Albentosa,
Aaron Gas, Natàlia Martí, Marc Martí,
Manuela Pardo, Marta Póvez, Macarena Rubio i Ana Safont són els noms que
a Borriana s’espera que en uns anys siguen el relleu dels mestres fallers que
avui treballen per seguir fent gran la
festa de les Falles, tant a la ciutat com a
la resta de llocs on cada any es planten
monuments.
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ACTUALITAT
LA BIBLIOTECA DE
BORRIANA ENCAPÇALA ELS
ÍNDEXS DE RENDIMENT I
PRODUCTIVITAT A NIVELL
PROVINCIAL

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha publicat les
dades estadístiques pertanyents al passat 2015, i que
han situat a la Biblioteca Municipal de Borriana com una
de les més eficients i amb
major nombre de préstecs de
material dins del conjunt de
la província de Castelló. Tal
com ha declarat el regidor de
l’àrea de Cultura municipal, Vicent Granel, “totes les dades
oferides pel Ministeri deixen
clar el gran funcionament de
la nostra biblioteca, a més del
treball que realitzen els treballadors, que els situen en
molts aspectes, entre els més
eficients a nivell provincial”.
Així, el servei de Biblioteca de
la ciutat supera en la gran majoria de punts analitzats per
l’informe d’evolució a la mitjana extreta amb les dades dels
68 municipis analitzats dins
de la província. Per començar,
situa la mitjana de préstec de
material per cada habitant de
la ciutat en 1,57 punts, quan la
mitjana amb prou feines aconsegueix el 0,90. La implicació
dels treballadors de la Biblio-

teca queda netament reflectida en l’indicador de préstecs
per cadascun dels treballadors
del servei, que se situa en un
total de 13.625 préstecs, quan
la mitjana provincial no arriba
als cinc mil. Però segurament
les dues dades més significatives dins de l’informe siguen els indicadors referents
a la rotació de la col·lecció que
posseeix cada biblioteca i als
préstecs de documents audiovisuals, que a poc a poc s’han
guanyat un lloc dins dels serveis bibliotecaris. En tots dos
casos, la Biblioteca de Borriana les encapçala. La renovació
constant del material fa que
Borriana es destaqui amb un
total d’1,54 punts, mentre que
la mitjana no arriba als 0,50 i
el segon índex més alt tan sols
aconsegueix els 0,95 punts. I
quant al préstec de material
audiovisual, la xifra se situa en
5,78, la qual cosa multiplica
per més de quatre punts a la
mitjana provincial establerta
en 1,24, i duplica al següent
municipi amb més préstecs de
tipus audiovisual que es queda en 2,26.

EL MUSEU
ARQUEOLÒGIC DE
BORRIANA CELEBRA
LA SEVA JORNADA
DE PORTES OBERTES
AMB QUATRE VISITES
GUIADES
El Museu Arqueològic de Borriana ha celebrat la
jornada de portes obertes que ha permès als veïns i veïnes de la ciutat realitzar una sèrie de visites
guiades per conèixer en profunditat l’ampli i valuós
material que s’exposa al CMC La Mercè. Els assistents a la jornada de visites guiades al Museu Arqueològic Municipal han començat el recorregut en
la primera de les sales dedicada al procés arqueològic que té lloc en els jaciments que es descobreixen
com a testimonis de la història, a més dels treballs
de restauració i conservació. La guia encarregada
de les visites ha aconseguit fer interactuar als assistents gràcies a les preguntes i diàlegs amb els visitants. Així, després d’una explicació general sobre
que és l’arqueologia, s’ha passat a la segona de la
sales dedicades exclusivament a la ciutat de Borriana i els nombrosos jaciments que posseeix en el
conjunt del seu terme municipal. Des de la primera
ressenya escrita sobre la fundació de la ciutat realitzada pel cronista Al-rizi al segle X, els assistents
a la visita han pogut comprovar el vast material
procedent de llocs com El Palau. Restes òssies humanes, elements ceràmics, monedes, làpides, fragments metàl·lics o carbons són algunes de les peces
que s’han pogut observar en aquesta segona sala.
I en la tercera de les sales, els assistents han pogut observar una evolució cronològica des d’època prehistòria fins al període iber. La visita finalitza
amb l’observació d’algunes de les peces més espectaculars procedents dels jaciments de la Torre d’Onda o Vinarragell, o també un dels quals
més crida l’atenció com és l’ossada d’un cavall
iber procedent de La Regenta, un altre dels llocs
examinats en el terme municipal de Borriana.

LA FUNDACIÓ CAÑADA BLANCH I L’AJUNTAMENT
ENTREGUEN ELS PREMIS A LA TRAJECTORIA
EDUCACTIVA DELS ALUMNES DE SECUNDÀRIA
Tres alumnes dels centres educatius de la ciutat rebran una aportació de
500 euros per a recolzar el finançament dels seus estudis universitaris
El president de la Fundació Cañada Blanch, Juan
López-Trigo, junt a l’alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, i el regidor
de Cultura, Vicent Granel,
han estat els encarregats
d’entregar els premis a la
trajectòria educativa als
tres alumnes que el jurat
ha triat per destacar, tant
en els seus resultats acadèmics, com en la seua
capacitat de superació
o activisme dins la vida
quotidiana del centre al
que corresponen. En esta
ocasió, els premiats han
estat Luís Diago Domingo
del Col·legi Salesians, Mer-

cè Pérez Martínez de l’IES
Jaume I, i Moncef Matrabi,
alumne de l’IES Llombai.
Des de que al novembre
de l’any 1970 es fundara
la Fundació Cañada Blanch,
l’esperit de promoció de la
cultura i de recolzament del
conjunt de l’estundiantat
ha estat la seua motivació i
objectius principals. La cessió del patrimoni que l’empresari borrianenc en va fer
a la Fundació l’any 1993 va
ser la primera llavor per a la
creació i concessió de tota
una sèrie de premis i ajudes
als estudiants de Borriana
per tal d’impulsar i col·la-

borar en els seus estudis
universitaris. Si al mes de
febrer, l’equip directiu de la
Fundació entrega les beques per a estudiants que
pretenen millorar les seues capacitats en llengua

anglesa, al final de cada
curs s’entreguen els premis a la trajectòria educativa dels alumnes dels
diferents centres d’ensenyament secundari de la
ciutat.

Borriana

CONTRACTA DOS NOUS BECARIS PER A
LES OFICINES DE TURISME DE LA CIUTAT
El regidor de Turisme de
l’Ajuntament de Borriana,
Santiago Zorío, s’ha reunit
amb els dos joves que durant aquest estiu treballaran a través d’una beca a les
oficines d’informació turística de la ciutat, per tal d’informar-los sobre els detalls
de les tasques que portaran
endavant durant l’estiu. El
passat 22 de juny es resolia i s’aprovaven les bases reguladores de la concessió de dues beques de formació
en pràctiques per a l’àrea de Turisme de l’Ajuntament.
Vuit dies més tard es feia l’anàlisi dels mèrits aportats
per cadascun dels sol·licitants, i ara, transcorregut el
període d’al·legacions s’han concedit les beques als estudiants Ming Wen i Pedro Moreno, que des d’aquesta

mateixa setmana començaran les pràctiques a les oficines TouristInfo.
Segons les condiciones establertes i acceptades pels dos
beneficiaris de les beques
de pràctiques a l’àrea de
turisme, la duració de la col·
laboració s’estendrà fins al
proper 4 de setembre, quan
acabe la campanya especial de turisme a Borriana. Tots
dos estudiants que han accedit a les beques de pràctiques treballaran durant un total de vint hores setmanals
i percebran un total de 500 euros bruts per cadascun
dels dos mesos en els que col·laboraran amb els serveis
d’informació turística, el que suposa una despesa total
de 2.000 euros per a l’Ajuntament de Borriana.

actualitat
CREU ROJA
DE BORRIANA,
CENT ANYS I
CADA VEGADA
MÉS A PROP DE
LES PERSONES
Creu Roja a Borriana vol incidir en
profunditzar amb el seu eslògan,
CADA VEGADA MÉS A PROP DE LES
PERSONES, i a més a més vol informar dels projectes que cada dia ve
realitzant en Borriana. Volem agrair
al Magnífic Ajuntament de Borriana
l’ espai reservat en aquesta revista
per a mostrar els nostres objectius.
Aquest any es molt especial per a
la Creu Roja en Borriana, cent anys
ininterromputs dedicats al servei
de la nostra societat, cent anys on
centenars de borrianencs han realitzat accions voluntàries en pro dels
seus conciutadans, cent anys on no
han faltat voluntaris de Creu Roja,
ajudant en les grans catàstrofes del
nostre país.
A dia d’avui la nostra acció voluntària es veu desbordada per la llarga i
penosa crisi econòmica que sofrim,
malgrat que haja disminuït les nostres ganes per reforçar la nostra acció voluntària en INTERVENCIÓ SOCIAL, sempre en coordinació amb els
serveis socials del nostre Ajuntament. I de manera molt especial ens
em bolcat amb la infància, ja que es
el col·lectiu més vulnerable de nostra societat.

Cent anys al servici de Borriana,
cent anys d’agraïments, als nostres

socis i als nostres voluntaris, perquè
sense les seues aportacions i col·laboracions, Creu Roja en Borriana, no
podria subsistir.
GRÀCIES A TOTS.
CREU ROJA ERES TU
FES-TE VOLUNTARI

II TROBADA AUTONÒMICA
DE PERSONES
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

“Fent Camí, Construint
Comunitat”

Organizado por ACODIS y en colaboración con el Ayuntamiento, el pasado 25 de junio Borriana acogió el II encuentro
Autonómico de personas con diversidad funcional, con ciento
veinticinco particpantes inscritos, con representación de las
asociaciones COCEMFE Maestrat, ACUDIM de Vilareal, ALCER
Castellón, AMO de La Vall d’Albaida, FRATER Castellón y Valencia, ONCE Castellón, PARKINSON Borriana, ASDIP de la Pobla de Vallbona, AVANT Castellón y la confederación COCEMFE
de Castellón.
Nuestro agradecimiento a todas las entidades que de una manera u otra han colaborado para que este encuentro se pudiese celebrar: concejalías de Servicios Sociales y Turismo, Cruz
Roja, grupo de baile l’Arenilla y el restaurante de la Caja Rural.
El diseño de los carteles y de los trípticos fue realizado por
Jose enrique Burdeus, profesor de informática del IES Jaume
I de Borriana.
Las maquetas conmemorativas del encuentro fueron elaboradas con mucha ilusión y acierto por los usuarios del centro
coupacional Buris-Ana.
También agradecer la asistencia i el apoyo de las autoridades
asistentes al acto: la Directora Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, Carmen Fenollosa; la Diputada de Acción Social,
Elena Vicente, la portavoz de C’s, Maria Jesús Sanchís; y a nuestro concejal de Servicios Sociales, Manel Navarro. Un agradecimiento especial a nuestra alcaldesa Maria Josep Safont
por su apoyo y el trabajo en equipo con nosotras/os.
Sin la coordinación y buena organización de los nombrados no
hbuera sido posible la celebración del encuentro.
Muchas gracias a todas/os. ACODIS

ACTUALITAT
BORRIANA CELEBRA LA TERCERA EDICIÓ
DEL CAMPUS MULTIESPORTIU I D’HÀBITS
SALUDABLES
El regidor d’Esports de l’Ajuntament
de Borriana, Vicent Granel, ha presentat junt al tècnic del departament, José Socarrades, la tercera
edició del Campus Multiesportiu i
d’Hàbits Saludables que un estiu
més pretén conjugar la pràctica esportiva amb l’adquisició de valors i
conductes que milloren i mantinguen
la salut dels xiquets i joves de Borriana. El ventall d’edats al que va dirigit el Campus abasta des d’alumnes
de primer de primària fins a aquells
que han cursat segon d’ESO, amb la

particularitat de rebre algunes de les
sessions en llengua anglesa a través
de l’English Summer Sports per a
aquells que hagen superat el cinquè
de primària.
El Servei Municipal d’Esports ha
establert un total de dos torns en
que quedarà dividit el campus i que
permetrà que els inscrits practiquen
durant quinze dies la totalitat dels
esports i activitats programades. La
tercera edició del Campus Multiesportiu i d’Hàbits Saludables s’englo-

ba dins el Pla PATI de promoció de
la pràctica esportiva entre els escolars i joves de Borriana, i tal i com
assenyalava el regidor Vicent Granel
“no es limita a seguir practicant els
esports als que habitualment estan
més acostumats els xiquets i xiquetes, sinó que intentem aportar una
oferta més variada aprofitant l’estiu”. Des de l’organització s’ha agraït
a les fins a 12 empreses privades
que han dotat de material, logística
o esmorzars per a que el Campus es
desenvolupe a la perfecció.

LA FESTA NÀUTICA REUNEIX PROP DE 1.000
PERSONES DURANT LES DUES JORNADES
DEDICADES ALS ESPORTS NÀUTICS
La celebració de la Festa Nàutica
a la platja del Arenal de Borriana
ha estat un èxit de participació
tant dels veïns i veïnes de Borriana com de les desenes i desenes
de visitants arribats de les poblacions veïnes que durant tot un
cap de setmana han pogut gaudir
de la pràctica o la iniciació en els
esports nàutics. Tal i com explicaven des de la direcció de les Escoles de la Mar de la Generalitat
encarregades de l’organització
de la Festa Nàutica “estem molt
satisfets de la resposta que hem
tingut, i ens agrada que a banda
de tots els inscrits en les diferents modalitats esportives, tant
familiars com amics i coneguts
han fet que la Festa Nàutica fora
una realitat i poc a poc es convertisca en un referent de les pràctiques esportives nàutiques”.
Mentre els uns experimentaven
amb el surf, el piragüisme o el

paddle surf, els menys animosos
consultaven informació o adquirien
algun producte dels clubs col·laboradors de l’esdeveniment. El Club
de Surf Burriana, Windsurfing Club
Burriana, Club Regates Athletic de
Borriana i el Club Náutico de Burriana van estar durant tot el cap de
setmana pendents de les evoluci-

ons de cada activitat, mentre el regidor d’Esports, Vicent Granel, el de
Turisme, Santiago Zorío i el de Zona
Marítima, Vicent Aparisi, acompanyaven a l’alcaldessa Maria Josep
Safont en la visita oficial que els
va portar a la platja de l’Arenal per
comprovar que els esports nàutics
són un èxit assegurat a Borriana.
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ELS
BORRIANENCS
QUE TRIOMFEN
EN ESTUDIS,
ESPORTS O
ART VISITEN
L’AJUNTAMENT
DURANT EL
DARRER MES.
L’Ajuntament de
Borriana ha rebut durant
les darreres setmanes a
diferents veïns i veïnes
de la ciutat per retre
homenatge als diferents
triomfs o premis
rebuts en les seues
respectives disciplines.
Núria Reguart rebia
de mans de l’UJI el
reconeixement amb el
Diploma al Rendiment
Acadèmic pels seus
estudis de dret. El Club
Mugendo Borriana
també va passar pel
Saló de Plens després
d’aconseguir fins a 14
trofeus en el campionat
nacional. Tal i com va
fer Juanma Carbonell
que després de ser dues
vegades subcampió
d’Europa i participar
a la Copa d’Espanya
de Men’s Physique
Junior va mostrar les
seues medalles. I per
últim, també es va
rebre la visita d’un
dels triomfadors del
Campionat Internacional
de Fotografia Submarina
celebrat a Zagreb, José
Manuel Miró, també veí
de Borriana.

EDUCACIÓ
BORRIANA I LA CONSELLERÍA D’HABITATGE
ADJUDIQUEN I LLIUREN LES CLAUS DE 19 VIVENDES
SOCIALS A LA CIUTAT
La Conselleria d’Habitatge de la
Generalitat Valenciana ha lliurat
junt a la regidoria de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Borriana la
documentació i les claus de fins a 18
habitatges en règim de lloguer social
a aquelles persones i famílies amb
menys recursos de la ciutat. Segons
van detallar durant l’acte celebrat
en el Saló de Plens municipal, els
18 pisos ja estan completament
rehabilitats i posats a punt per a
l’entrada dels seus nous inquilins.
A més, des de la Consellería també
s’ha cedit un dels immobles al
consistori perquè passe a formar
part del programa EmancipacióBorriana a través del qual s’atén a
joves que han estat tutelats fins al
moment per la institució autonòmica.
En l’acte de cessió dels habitatges i
lliurament tant dels contractes de
lloguer com de les claus de cadascun
dels immobles, han estat presents

la directora del EIGE, Blanca Marín,
l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont i el regidor de Serveis Socials,
Manel Navarro, qui no ha dubtat a
declarar davant els nous arrendataris
d’habitatges socials que “aquest
és un dels millors dies des que vaig
passar a formar part d’aquest equip
de govern. Per a aquestes iniciatives
és per les quals bolquem els nostres

esforços i avui és un dia feliç”. Per la
seva banda, la màxima responsable
del EIGE, Blanca Marín ha declarat
que “això és mèrit del treball que estem
realitzant des de la Conselleria amb
les regidories de Serveis Socials amb
l’objectiu de posar a la disposició de
les persones amb majors necessitats
el major nombre d’habitatges dignes i
en el menor termini possible de temps”.

LA REGIDORIA D’OCUPACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
VISITA ELS HORTS SOCIALS DE LLOMBAI
El funcionament dels Horts Socials de
Borriana situats a la partida de Llombai està sent òptim per a la vintena de famílies que ara mateix se
n’ocupen d’explotar-los per al
propi abastiment de verdures
i hortalisses. Així ho va poder
comprovar una representació
de la regidoria encarregada de
la Inserció Laboral, que després
de confirmar el bon estat de les
vint parcel·les que ara mateix s’estan aprofitant després de la cessió
de terres que en el seu moment van
acordar amb Càritas Diocesana de Borriana. Així, la regidora Inma Carda ha estat acompanyada pel tècnic pertanyent al Pacte per l’Ocupació,
Gerardo Xiva, per tal d’analitzar l’estat actual dels
horts i començar a estudiar diferents possibilitats
que ajudarien a optimitzar la producció de verdures
i hortalisses, a més d’intentar que els usuaris que

avui treballen per l’autoabastiment en
puguen treure un major rèdit de cara
al futur.
Tal i com han pogut traslladar els
tècnics i la regidora als usuaris,
existeixen diverses possibilitats que servirien per optimitzar la producció. El tancament
de contractes comercials amb
empreses dedicades a subministrar aliments a diferents centres públics és una de les opcions
que s’estan barallant. A més, també
s’estudiarà de cara als propers mesos
l’ampliació de la zona per plantar tot tipus de
verdures i hortalisses per tal de poder entrar a formar
part de projectes com el de “Producte Local Km 0” que
en els darrers anys s’està encarregant de gestionar
de formar justa la comercialització de productes conreats o elaborats a ciutats com Borriana.
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ACTIVITATS ESTIU 2016
ACTIVITATS ESPORTS
Torneig handbol platja
Dia: 30 de juliol
Hora: tot el dia
Inscripcions: informació i inscripcions al SME (Piscina Municipal)
Volta al Clot
Organitza el club esportiu Amics del Clot
Dia: 14 d’agost
Hora: 18 h (infantil) i 19 h
Inscripcions: informació al SME (Piscina Municipal)
Torneig vòlei platja
Dia: 20 i 21 d’agost
Inscripcions: informació i inscripcions al SME (Piscina Municipal)
Triatló Ciutat de Borriana
Dia: 28 d’agost
Hora: recollida de dorsals 7.15 - 8.30 h. Consulta resta d’horaris al
SME.
Inscripcions: informació i inscripcions al SME (Piscina Municipal)

ACTIVITATS TURISME
VISITA AL CLOT
Dia: dimecres de juliol i agost
Hora: 18 h
Duració: 2 hores aproximadament
Lloc: Torre del Mar
Grups: màxim 30 persones
Inscripcions: Tourist Info L’Arenal. Imprescindible inscripció prèvia.
Públic objectiu: tots els públics. Menors acompanyats per adults.
ITINERARI MODERNISTA
Dia: 2 de juliol i 27 d’agost
Hora: 19 h
Duració: 1 hora i mitja
Lloc: pl. Major (enfront de l’Ajuntament)
Grups: màxim 25 persones
Inscripcions: Tourist Info L’Arenal. Imprescindible inscripció prèvia.
Públic objectiu: tots els públics, especialment per a majors de 14
anys. Menors acompanyats per adults.

VISITA BORRIANA HISTÒRICA NOCTURNA
Dia: 9 de juliol i 13 d’agost
Hora: 22 h
Duració: 2 hores
Lloc: pl. Major (enfront de l’Ajuntament)
Grups: màxim 25 persones
Inscripcions: Tourist Info L’Arenal. Imprescindible inscripció prèvia.
Públic objectiu: tots els públics. Menors acompanyats per adults.
VISITA AL PORT
Dia: 22 de juliol i 5 d’agost
Hora: 16 h
Duració: 2 hores
Lloc: Tourist Info L’Arenal
Grups: màxim 25 persones
Inscripcions: Tourist Info L’Arenal. Imprescindible inscripció prèvia.
Públic objectiu: tots els públics. Menors acompanyats per adults.
BORRIANA ARQUEOLÒGICA
Dia: 30 de juliol
Hora: 19 h
Duració: 2 hores
Lloc: pl. Major (enfront de l’Ajuntament)
Grups: màxim 25 persones
Inscripcions: Tourist Info L’Arenal. Imprescindible inscripció prèvia.
Públic objectiu: tots els públics. Menors acompanyats per adults.
PATRIMONI RURAL
Dia: 20 d’agost
Hora: 10 h
Duració: 2 hores
Lloc: pl. Major (enfront de l’Ajuntament)
Grups: màxim 25 persones
Inscripcions: Tourist Info L’Arenal. Imprescindible inscripció prèvia.
Públic objectiu: tots els públics. Menors acompanyats per adults.
EXPERIÈNCIA IMMERSIVA EN 360°
Dia: 10 de juliol i 14 d’agost
Hora: 18 h
Duració: 3-4 hores
Lloc: passeig marítim
Grups: 10 persones cada 15 minuts, aproximadament
Públic objectiu: tots els públics

M É S I N F O R M A C I Ó A L’ O F I C I N A D E T U R I S M E
www.burriana.es
http://turisme.burriana.es

www.facebook.com/BorrianaTurisme

OPINIÓ

LEGALIDAD, INTERÉS PÚBLICO
Y GESTIÓN
Los Socialistas sólo conocemos una manera de gobernar: gestionando
dentro de la legalidad sin otras miras que el interés público, el del sentir
de la ciudadanía de Burriana que, ha visto claramente como las puertas
de este Ayuntamiento, la casa de todos, se han abierto dejando paso a
la participación y la transparencia. Eso obliga a informar la realidad tal y
como es, con datos objetivos en la mano:
CARRETERA DEL PUERTO
La Junta de Gobierno ha aprobado la apertura del expediente para la
licitación de las obras de adecuación y mejora de la futura Avenida del
Puerto. Mientras algunos lo llaman parche, nosotros no dejamos de
trabajar para tener un vial seguro para todos (peatones, ciclistas y vehículos) que es lo importante. ESO ES GESTIÓN!
ARENAL SOUND
Mientras se escriben estas líneas se ultiman los detalles para la celebración del festival. Celebración cuya autorización corre a cargo de la
Dirección Territorial de Justicia, al tratarse de un evento que afecta a
varios municipios tanto por la celebración de actividades, como por el
volumen de tráfico, ocupación, etc. que comporta, si bien el grueso del
evento se realizará en Burriana.
Los Socialistas siempre hemos apostado por este evento, pero eso sí,
siempre dentro de la legalidad. Y por segundo año consecutivo -justamente desde que gobernamos- el Arenal Sound cumplirá con los requisitos legales. Ha sido un trabajo arduo, pero todos hemos actuado
unidos para poder casar los intereses generales, los particulares y la
legalidad. ESO ES GESTIÓN!
Desde aquí queremos hacer un llamamiento para demostrar que Burriana es una Ciudad abierta, tolerante y de acogida, y esperamos sinceramente que se conjuguen el respeto al descanso y la fiesta.
ESCUELA INFANTIL INFANTE FELIPE.
Otra buena noticia es que, además de haberse homologado la Escuela
Infantil, cumpliendo con la legalidad, el 19 de julio se firmó el contrato
con la empresa GEIM que la gestionará, bajo la atenta mirada de este
Ayuntamiento.
La Escuela Infantil presenta un gran proyecto para los más pequeños,
cuyas familias podrán beneficiarse de las ayudas que la Conselleria
ofrece, para una educación de excelencia, que es la verdadera rentabilidad de este Centro, que además está viendo mejoradas sus instalaciones con la colaboración mutua de empresa y Ayuntamiento y cuya
matriculación va en ascenso. ESO ES GESTIÓN!
LA O.R.A.
Otro aspecto importante de nuestra gestión es el control de los contratos públicos (que el PP ha obviado siempre). Se ha detectado por
quejas vecinales que la empresa encargada permitía la cancelación de
las multas impuestas por carecer de tique y a la par, inexplicablemente,
también sancionaba la Diputación.

Detectada esta conducta, se le requirió para que se abstuviera de cobrar dichos importes y se informara a la ciudadanía, lo cual se ha hecho
mediante cartelería en los parquímetros.
No sabemos si la Sra. Montagut ha leído mal dicha información, si
desconoce el reglamento -porque el reglamento lo aprobó el PP, y
dice bien claro que sólo se puede anular la multa a quien excede temporalmente la hora, es decir, si tiene tique-; o lo que es peor, si no
sabía que hay que respetar la legalidad y hacerla cumplir. El caso es
que nosotros sí que lo hemos hecho, porque no podemos permitir
ni la doble sanción al vecino, ni que la empresa cobre lo que no le
corresponde. ESO ES GESTIÓN!
GESTIONAR CON LA “HERENCIA” DEL PP.
El tener que hacer frente a las Sentencias consecuencia de la pésima
gestión del PP, nos obligará a la redacción de un plan económico financiero para reducir gastos en dos ejercicios; pero tenemos esa responsabilidad. Así las cosas, quedan pendientes de abono 1.177.000 € por
4 expropiaciones, 50.000 € por el veto a la Cadena SER durante 9 años
en Burriana -porque se dedicó a decir la verdad sobre su “adorado” (y
condenado) Carlos Fabra-, 50.000 € en sentencias por intereses de
demora de los años en que gobernaban, despilfarraban, y no pagaban
a tiempo; 18.000 € porque el PP permitió la vulneración de derechos
fundamentales a los vecinos, y suma y sigue…
A todo ello deben añadirse otros 70.000 € en facturas mal tramitadas
y otras deudas, más otros 420.000 € de la paga extra que el PP retiró a los funcionarios en 2012. Hasta aquí son 1.785.000 € de deuda
y mala gestión del Partido Popular de Burriana. APOTEÓSICO, y más
apoteósico aún que el Sr. Fuster, en un ejercicio de hipocresía política
sin precedentes, siga afirmando con alegría lo bien que nos dejaron las
arcas y lo buena que era su gestión. Apañados nos dejó...
Nosotros, muy al contrario que este señor, y no obstante no haber subido impuestos, no dejamos de trabajar y durante el segundo trimestre
de 2016 hemos sido capaces de pagar a los proveedores en una media
de 19 días, dentro del plazo legal establecido… y haremos frente, como
corresponde a este grupo Socialista, a los pagos a los cuales nos han
llevado los desmanes del PP. Eso es: GESTIÓN! Porque no podemos
dejar de lado a personas y entidades que el PP arrumbó.
Los Socialistas no vamos a dejar de gestionar los intereses de Burriana,
porque es nuestra obligación y responsabilidad!
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ESTIU AMB TREBALL I TRELLAT
Encara que parega que l’estiu és època de
descans i reflexió, Compromís no ha parat
de treballar en objectius necessaris per al
nostre municipi. L’ocupació i la promoció
econòmica són dos dels pilars d’un govern
que mira a les persones, i treballem per
iniciatives que es duguen a terme, i enriquixquen als veïns i veïnes de la nostra
ciutat. Els cursos de formació són una font
de nous coneixements per a les persones
aturades en busca d’una nou treball o una
idea emprenedora, i per això durant el mes
de juny s’han realitzat tallers gratuïts per a
emprenedors i empreses de recent creació a Borriana, impartits pel CEEI, on s’han
tractat aspectes tant importants en el
mercat laboral com la motivació, les tendències, la creativitat i el model de negoci.
A aquestes formació, s’ha unit la contractació que es farà en breu de 102 aturats
dins del sector agrícola procedent del Servei Estatal Públic d’Ocupació. En concret,
es destinaran més de 200.000 euros per a
que més de 100 treballadors inscrits com
aturats al sector agrícola tindran treball
durant els mesos d’estiu. Una política activa, que passa per la formació i l’ocupació.
De la mateixa manera, Compromís ha sigut
el responsable de traure dos beques d’estudiants per a Turisme durant els mesos
d’estiu, davant la negativa de la Diputació
de Castelló regentada pel PP, que ha negat
a Borriana les beques d’estudiants que la
resta d’anys si que havia disfrutat. La Diputació deixa tirats als nostres estudiants,
que abans tenien unes beques de formació
i ocupació, i ara hauran de buscar a un altre
lloc. Compromís ha tret dos beques per a
que dos estudiants es formen, però a la vegada, tinguen una remuneració durant els
mesos d’estiu.
Compromís considera que la promoció econòmica de Borriana passa necessàriament
pel sector comercial. El recolzament que
s’ha demostrat durant l’any de govern a
l’Ajuntament de Borriana del nostre grup al
comerç es pales amb la diversitat d’activitat.
Una d’elles, s’ha celebrat per primera vegada aquest estiu. La Federació del Comerç
junt amb l’Associació d’Hostaleria han realitzat una activitat de dinamització a la zona
de l’Arenal amb el recolzament de la Regidoria de Comerç amb el “Mediterrània Pop
Up Market” que ha atret a veïns i veïns de
Borriana i municipis dels voltants.

A més a més, dels esdeveniments, la formació és una de les peces més important
per al comerç, i amb eixe objectiu s’ha oferit
un curs gratuït impartit per la Cámara de
Comerç de Castelló destinat als comerços
i on han participat més de 30 establiment
sobre màrqueting sensorial i el màrqueting digital, baixa la demanda en moltes
ocasions pels responsables del comerç de
la nostra ciutat. Compromís veu indispensable enriquir el teixit econòmic i social de
la ciutat a través del comerç i la hostaleria,
organitzant una jornada informativa per a
comerços que manipulen aliments i hosteleria sobre APPCC (anàlisis de perills i punts
de control crítics).
L’estiu segueixen avançant, i Compromís
ha treballat per donar una oferta d’activitats per a fer de Borriana un lloc de trobada
i gaudi. Així, estem conjugant activitats on
tingueren cabuda Comerç, Cultura i Turisme
per a donar un ampli ventall de possibilitats
a tots els públics i edats. Des de jornades
obertes el Museu Arqueològic amb guia, visites a la Borriana modernista, visites nocturnes a la nostra Borriana històrica, visites
guiades al paratge natural del Clot de la
Mare de Déu, noves visites guiades el port
de Borriana i les noves rutes cicle-turística
en ‘la ruta de l’aigua’ i visites cicle-cultural
de les petjades deixades en la Guerra Civil. El
teatre ha tornat a les nits de la Torre del Mar
en una gran afluència de gent, símptoma de
que Borriana busca una alternativa cultural
de qualitat. Finalment, les experiències im-

mersives en 360º, una nova tecnologia que
permet visionar vídeos i imatges d’una manera totalment diferent.
I el treball no ha parat. Aquesta setmana
hem iniciat l’expedient per a licitar el futur
boulevard que unirà Borriana i el port amb
una via peatonal i de carril bici, que aconseguirà vertebrar la vida social de la nostra
ciutat. La carretera del Port tal i com la coneixem passarà a ser història, després de
moltes promeses populars que no han arribat mai, i que ara es farà possible només
acabe l’estiu. De la mateixa manera, la nova
escola del Cardenal Tarancón ja ha iniciat les
obres, i encara que parega una cosa normal,
duguem ni més ni menys que 9 anys esperant a que el PP fera el col·legi, i mentre el
que ha passat ha sigut la descoberta del cas
CIEGSA, en el que s’han deixat 1.000 milions d’euros pel camí, que ningú sap on estan, però que no havien arribat a Borriana.
Promeses de fa 9 anys, que amb un sol de
govern hem recuperat el que li pertocava a
la nostra ciutat.
Nosaltres continuem treballant, i si vols
fer-nos arribar les teues propostes o comentaris contacta a través del nostre correu electrònic, i si vols parlar amb nosaltres
concerta una cita a la nostra seu, en el carrer
Encarnació, 42, i conta’ns.
Informa’t i contacta a:

borriana.compromis.net
compromisperborriana@hotmail.com
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Pressupostos participatius.

VIVENDES SOCIALS, HO HEM ACONSEGUIT PERÒ,
I PER QUÈ PARAR?
Ara, decidim nosaltres. Pressupostos
participatius: segona fase
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana valorem molt positivament la
participació en els pressupostos participatius. Durant el mes de maig, la ciutadania va tindre l’oportunitat de fer les
seues propostes per a indicar quines
eren les seues prioritats en inversions.
Es van recollir més de 5.000 propostes,
una xifra molt similar a la dels primers
pressupostos participatius. Durant el
mes de juny, el personal tècnic de l’Ajuntament ha elaborat la llista de les rebran
el suport de la ciutadania.
L’1 de juliol va començar la fase de recollida de suports. En total han passat a
esta fase 40 propostes, i el període per
a donar suport a les propostes comprèn
tot el mes de juliol. Es pot fer per tres
vies: telemàticament, en el Portal de
Participació; dipositant una papereta de
votació en les urnes habilitades, i també es pot fer campanya de recollida de
suports amb fulls de firmes. En el Portal
de Participació -participa.burriana.es- hi
ha informació d’uns pressupostos participatius que compten amb una partida
de 200.000 euros.

Vivendes socials, ho hem aconseguit
però, i per què parar?

L’administració municipal, més a prop

Sabem que la burocràcia és tediosa,
però veiem que algunes coses van canviant, com quan a finals de novembre
una família amb tres menors que anava
a ser desnonada, li va ser atorgada una
vivenda social, una nova oportunitat,
una nova vida.

D’altra banda, des de la Regidoria, juntament amb els tècnics, s’ha dotat de
contingut la seu electrònica de l’Ajuntament per a facilitar la formalització
de gestions administratives. El que es
busca és que els veïns i veïnes no hagen de desplaçar-se per a determinats
tràmits burocràtics, sinó que es puguen
fer des de casa via Internet. I en este
sentit s’han implementat ja set tràmits,
que inclouen la sol·licitud d’un certificat
d’empadronament, l’alta de vehicles, i
la participació en els Plens.
La seu electrònica continuarà ampliant
el seu contingut per a acostar l’administració a la ciutadania.

Fa quasi un any, a l’entrada en l’equip
de govern, Se Puede Burriana va marcar com a objectiu principal recuperar
el màxim nombre de vivendes que posseeix EIGE en la nostra ciutat. Després
de llargs mesos de telefonades, viatges
i reunions amb Conselleria, etc., es va
aconseguir el que pareixia molt llunyà
amb les polítiques antisocials desplegades pels governs populars des dels seus
respectius àmbits.

D’altra banda, s’ha dut a terme la rehabilitació de les instal·lacions del CICU, base
de Centre d’Informació i Coordinació
d’Urgències ubicada en la nostra localitat, que des de fa anys estava oblidada
per part de l’anterior govern local. S’han
solucionat les deficiències i necessitats
perquè estos grans professionals que
brinden els seus serveis a la nostra ciutat i contornada, tinguen una qualitat en
les seues instal·lacions.

Vivenda i sanitat, dues paraules que per
a Se Puede Burriana signifiquen molt.
El treball del Cercle de Podem Borriana
A banda de donar suport a la gestió de
les regidories de Participació Ciutadana i de Serveis Socials, els membres del
Cercle han assistit a diverses reunions i
sessions formatives, entre altres: sessió
de treball sobre la igualtat, reunions de
formació de responsable de cercle i consell ciutadà i reunió consell comarcal de
la Plana Baixa.
També és important destacar la nostra
assistència a la presentació de la Guia per
a elaborar una ordenança d’accessibilitat,
elaborada pels companys i companyes
de Castelló, amb la intenció d’adaptar-la
a la nostra ciutat.

PODEM BORRIANA
#Borriana, una ciutat amb tu
podemosburriana@gmail.com
https://www.facebook.com/podemos.
burriana
https://twitter.com/podemosburriana
PodemosBorriana
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La mano que mece Burriana

hacemos un llamamiento a quienes
hoy nos gobiernan para que abandonen los personalismos, la búsqueda
de titulares y los cantos de sirena.
Porque los ciudadanos confían en
que esta situación crítica en la que se
encuentra nuestro municipio un año
después de que fraguara el “Acord per
Borriana” no acabe engulléndonos y
sepultando oportunidades.

No hay peor ciego que el que no quiere
ver. Y gobernar de espaldas a la ciudadanía es negar la voluntad soberana
de quien ha decidido que hoy ocupemos un cargo de servicio público que
mañana decidirá que abandonemos.
Las prioridades que hoy gobiernan
Burriana ignoran a quienes tienen la
última palabra: los ciudadanos. Y es
un grave error no escuchar a quienes
decidieron hace un año que fuéramos
servidores de lo público.
Por este motivo, desde el Partido Popular de Burriana hemos hecho un
llamamiento a la cordura, para reconducir situaciones que ponen en riesgo
no solo nuestra imagen como ciudad,
sino lo que es más grave nuestro futuro como municipio.
Y es aquí donde debe imperar el sentido común. El que desde nuestro
punto de vista debe regir las decisiones de una coalición en la que una alcaldesa socialista conduce a Burriana
por el camino que el yugo de Compromís-Podemos marca. El que decide
que antes que escuchar a los vecinos

hemos de atender los protagonismos
de concejales y tenientes de alcalde.
Aunque eso nos cueste incumplir la
regla de estabilidad presupuestaria,
liquidar los 1,2 millones de ahorros
de los vecinos en prioridades que obvian las obligaciones y dirigirnos a las
puertas de los bancos para que nos
presten dinero.
Porque es un sinsentido que en solo
doce meses la gestión económica que
cerró 2015 en positivo vaya a cerrar
2016 con un Plan Económico Financiero (PEF) que marcará límites y obligará a aplicar recortes que confiamos
en que no afecten a la calidad de vida
de nuestros vecinos.
Sin embargo, la ceguera de una alcaldesa que incapaz de liderar un proyecto para su ciudad se amilana ante
una coalición de intereses ha situado
a Burriana en zona de riesgo. Granell
decide y Safont acata. Y mientras, Burriana paga.
Como servidores públicos, como compañeros de corporación, como defensores de Burriana y de sus vecinos,

Atiendan a las prioridades que les
marcan nuestros vecinos. Esa es la
única necesidad que debe guiar el criterio de una ciudad que ha afrontado
las crisis con fortaleza, por muy graves que estas sean. Por ello, porque
somos conscientes de las capacidades de Burriana, no conviertan a esta
tierra de oportunidades en una era
baldía donde nada crezca.
Son 3.095 familias las que todavía
hoy están en paro. Y la salida al desempleo no viene a través de ideas,
sino de planes y proyectos concretos
que ofrezcan oportunidades. Nuestra playa del Arenal, foco mediático
internacional cada verano, amenaza
con convertirse en Playa Natural por
voluntad de un Consell que decide por
nosotros. Y la mala gestión del erario
público se ha traducido en un incremento de la presión fiscal para el contribuyente en lugar de aplicar rebajas
que generen ahorros a las economías
domésticas.
No queremos que haya un suma y
sigue. Queremos que haya futuro,
oportunidades y desarrollo para que
sea Burriana la que decida y no se someta al calvario de una coalición que
ha decidido hundir el mañana para alimentar su gloria.

OPINIÓ

LA YENKA
Todos conocemos la letra de la yenka, el
archiconocido “izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos,
tres...”.
Pues bien, si alguien se molesta en llevar a
cabo las instrucciones que aquí se indican
se encontrará que, además de cansado,
no se habrá movido de su sitio original.
Eso es, exacta y desgraciadamente, lo
que esta sucediendo con el des-gobierno
que impera en nuestra ciudad: se mueve
como un pollo sin cabeza para no adelantar nada.
Muestras y ejemplos, a puñados.
Seguimos sin saber que hacer con la Papelera, un solar que nos ha costado lo que no
vale y al cual no se le encuentra uso alguno.
Lo mismo sucede con el antiguo Ambulatorio, cuya cesión está a punto de caducar,
y con el antiguo Instituto Llombai que espera un derribo como triste final.
El tema de los Colegios concertados es
grave. Componentes del Tripartito abogan por su desaparición inmediata, pero
¿se han parado a pensar las consecuencias?¿Están los Colegios públicos preparados para asumir a centenares de nuevos
alumnos, respetando las ratios?.
Siguiendo con la Educación, tema de la
Guardería Infante Felipe. Como nadie se
presentò a la licitación, se garantizaron
unos ingresos mínimos de 37.500 euros
al adjudicatario. Ahora si,pagando el pueblo, se han presentado 4 empresas. Eso
si, deberá mantener a la totalidad del personal. ¿Es este el meollo de la cuestión?.
¿Eso no es competencia desleal?
Mercaplaya. Primero para antes del verano; ahora antes de final de año ¿Pero de
que año?. En otras ciudades está implantada una fuerte competencia, que dificultará la rentabilidad de los que, con suma
paciencia, esperan instalarse en Burriana.
Siguiendo en la playa, Arenal Sound. Aquí
seguimos con de Oca a Oca y tiro porque
me toca. Declaraciones de la empresa, de
los representantes municipales y de jeri-

faltes autonómicos, pero de claro, nada.
Cuando ustedes lean esto, estaremos a
unos días de su inicio y como cada año,
haciendo buenos a los del PP, los 10 satélites y la estrellita, seguirán mareando
la perdiz sin tener el expediente acabado,
pero ya se lo explicarán en los tribunales
que pagaremos todo el pueblo.
Sant Gregori está como el barco del gran
Gila “de color bien, pero no flota”. Informes,
mentiras, encuestas y sentencias condenatorias que amenazan con agravar más
aún, si eso es posible, el estado de las arcas públicas.
El desempleo, aumentando. Se renuncia a
medidas para paliar, aunque sea mínimamente, algunas situaciones por motivos
partidistas. La extrema temporalidad de
la agricultura no hace más que agravar un
escenario que no encuentra solución en
quienes hicieron del empleo su bandera. Y
su mayor mentira.
La vía pública de Burriana sigue sucia y
mal iluminada. Lavados de cara y actuaciones puntuales no mejoran un panorama desolador.
El gasto municipal, como los caballos,
está desbocado. En horas extras, por
ejemplo, se ha gastado más de lo presupuestado para todo el año. Algunas partidas están ya agotadas y las modificaciones para cuadrar un presupuesto hecho
para el tripartito y no para Burriana no
cesan.
Es más, en menos de un año, han roto la
estabilidad presupuestaria, advertido ya
por la intervención municipal, y lo peor de
todo, es que no saben que solución darle.
En Servicios Sociales mentiras y más
mentiras. Siguen los desahucios. El Ayuntamiento embarga cuentas en contra de lo
acordado en las 103 medidas. Los cortes
de suministros continuan.
La “renta básica de subsistencia” es un
recuerdo.
El Código Ético no arranca,la Carretera
del Puerto será un parche carísimo, los

Presupuestos Participativos representan
menos del 1% del Presupuesto Municipal,
el Mosquito Tigre campa a sus anchas, la
Xarxa Llibres no ha funcionado, la Participación Ciudadana en los Plenos no
aporta nada y, ójala nos equivoquemos,
en el BIM que tiene usted en sus manos
no aparecerán las respuestas que ofrece
el equipo de gobierno a las preguntas que
se les efectúan en los plenos.
Desde CIUTADANS INDEPENDENTS PER
BURRIANA/CIBUR decimos que gobernar
es decidir. Se ha perdido un año, un lujo
que nuestra ciudad no se puede permitir.
Hay que arremangarse y gestionar, trabajar día a día con honradez y anteponer el
interés común de Burriana y sus ciudadanos a deseos partidistas.
Este mes tenemos PERLAS PRE-ESTIVALES
“Hemos mantenido contactos para una
gestión privada del Museu de la Taronja”
Vicente “privatizando que es gerundio”
Granel. Nueva patada a su programa electoral. No solo no remunicipalizan, sino que
privatizan. Y no será lo último.
“Ya era hora. Supone el final del proceso de la Guardería” María José “cada día
m’agrada menys” Safont. Es el final del
proceso y el inicio del pago. Una forma de
gestión modelo “Aeropuerto del Abuelo”,
ya que se cede el negocio y se garantizan
los beneficios.
“La Ordenanza contra el mosquito tigre contiene recomendaciones, consejos, advertencias y sanciones” Manel “y si te pica te
rascas” Navarro. Es su forma de des-gobernar: todo menos soluciones.
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El “Acord Per Burriana” desprecia una
“Burriana más amable con el peatón”
Burriana necesita transformarse en una
ciudad más agradable para sus vecinos
si quiere empezar a generar un núcleo
comercial potente. Sin ir más lejos, en la
superficie que ocupa La Plaça Major (El
Pla), hay un porcentaje superior de suelo destinado y ocupado por el vehículo
que al peatón.
Además de esto, si se piensa en lugares peatonales enmarcados en el centro urbano y conectados a las áreas
comerciales de Burriana, solamente, se
localizan espacios puntuales como la
calle Sant Vicent, la calle de La Tanda o
la calle Sant Pere Pascual. Burriana sigue siendo a día de hoy una de las ciudades más importantes de la provincia
de Castellón (3ª concretamente) que no
dispone de un centro urbano enfocado
a la explotación comercial y a la movilidad de los vecinos. Cualquiera que
piense en el centro de Vila-real, Castellón, Benicàssim, Benicarló, Almassora
y un largo etcétera... comprenderá que
reconvertir espacios públicos mediante pequeñas intervenciones para hacer
de estos sitios más amables para las
personas garantiza la revalorización de
la zona desde un punto de vista social,
económico y comercial.
En nuestra ciudad no existe un gran itinerario que conecte las distintas áreas
económicas. A esto hay que sumarle la
existencia de muchos espacios de titularidad pública que se encuentran actualmente infrautilizados. Son lugares
que, o bien, necesitan una reparación
porque se han degradado por el paso
del tiempo, o bien, su uso principal está
destinado al estacionamiento de vehículos, o cualquier otro tipo de actividad
fuera del uso peatonal y comercial.
Es el caso de la Plaza Juan Carlos I o de
la Placeta del Tremedal y otros recovecos encantadores que nadie ha decidido
darles el uso que se merece.
Ciudadanos (C’s) presentó una moción

en el Pleno Ordinario del pasado junio
donde se recogía esta propuesta de una
manera integral. Dicha moción proponía
que año tras año se eligiera un espacio
infrautilizado y que empresas de Burriana realizaran un proyecto para darle un
nuevo uso. Todo por supuesto, con un
coste económico bajo debido a la situación que atraviesan las arcas municipales. Además, acompañamos la moción
con un ejemplo marco de cómo puede
ser esta intervención en una zona de
tanta importancia como la Mercé. (En
este artículo se acompaña dicha imagen).
Los grupos que integran el ficticio
“Acord Per Burriana” votaron en contra.
En contra de rehabilitar zonas, mejorar la movilidad y revalorizar espacios
para hacerlos más atractivos comercialmente. En contra en definitiva de los
intereses generales de Burriana. Desde
luego, llenar las calles con una exposición más que cuestionable (a razón de
5.500 euros) no es una acción que mejore la situación general de los vecinos
de nuestra ciudad. O pedir un crédito
para poder cumplir con la promesa de
los presupuestos participativos (donde
no ha participado una cantidad de po-

blación significativa) ya que deben hacer
frente a diversas sentencias judiciales y
esto supone no cumplir el compromiso
del déficit. Por no hablar, en última instancia, de los viajes en taxi del concejal
de Transparencia a lo largo y ancho de
nuestra Comunidad Valenciana.
Ciudadanos, hace 20 días que le solicitó una relación del importe y la justificación del famoso viaje y lo que ha
recibido hasta ahora como respuesta,
es justamente, eso, transparencia. Es
decir, nada. Por cierto, en la malograda
web de Transparencia tampoco aparece
nada de lo dicho. ¿Será la transparencia
malentendida?... hacer transparente las
justificaciones para que nadie las conozca.
Estos son algunos de los principales
motivos por los que el “Govern del canvi
de Burriana” comienza a hacer aguas y
le han castigado con un descenso considerable de votos, especialmente, a sus
fracciones más radicales. Los vecinos
están empezando a “verles el plumero”
y como están gobernando desde un eje
estrictamente ideológico y no desde un
punto de vista del interés general. Otros
tres años de rodillo.

PLENS

Ple Ordinari 06.07.16
El Ple deixa sobre la taula l’aplicació a la
mercantil urbanizadora Vistamar SA del
règim de penalitats previst en el conveni urbanístic subscrit com a part integrant de la proposició juridicoeconòmica del Programa d’actuació integrada
per al desenvolupament de la unitat
d’execució núm. 1 del sector PRR-1 de
Borriana, havent incorregut en demora
respecte del compliment de les seues
obligacions com a urbanitzador des de
l’1 d’abril de 2016 requerint el compliment de les seues obligacions contractuals derivades de l’aprovació del
Compte de liquidació definitiva-, i fins al
dia de l’adopció del present acord.
El Ple aprova, per unanimitat, la modificació dels Estatuts del Consorci Gestor
del Paisatge Protegit de la desembocadura del Millars en el sentit d’incorporar
una disposició addicional primera que
diga: “L’administració a què està adscrit
el Consorci Gestor del Paisatge Protegit
de la desembocadura del Millars ha de
ser la Generalitat Valenciana i més concretament la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rura”.

plements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal
de l’exercici 2016. En relació amb el
fons de l’assumpte, es produeixen
les intervencions següents: Sra. Rius
(tres), Sr. Fuster (dues) i Sra. Aguilera
(dues). Sotmés l’assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat
següent: vots a favor, 10 (6 de PSOE,
2 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, NOU (7 de PP i
2 de CIBUR). Consegüentment es declara l’assumpte aprovat per majoria.
El Ple aprova, per unanimitat, el
Compte general de l’exercici 2015,
integrat pel de la mateixa entitat i el
relatiu a l’organisme autònom Centre
de les Arts Rafel Martí de Viciana. En
relació amb el fons de l’assumpte,
es produeixen les intervencions següents: Sr. Fuster (dues) i Sra. Rius
(una).
El Ple dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en
les sessions realitzades entre els dies
02.06.2016 i 23.06.2016, ambdós
inclosos.

El Ple aprova definitivament el text de
l’Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre. Es produexien
tres intervencions de la Sra Suay, una
de la Sra. Sanchís i dues del Sr Navarro.
El text s’aprova amb 10 vots a favor (6
PSOE, 2 Compromís i 2 Se Puede) i 9
en contra (7 del PP i 2 de Cibur).

El Ple dóna compte de les resolucions
adoptades per l’Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del
06/06/2016 al 26/06/2016, ambdós
inclosos.

El Ple aprova, per unanimitat, el text
del Reglament regulador del funcionament de les activitats del centre social Antonio Pastor, segons l’esborrany
elaborat per la Regidoria de Benestar
Social.

El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldessa si hi ha alguna novetat relativa
al catàleg de platges naturals de la
Conselleria. Respon el Sr. Arnandis.

El Ple aprova l’expedient 6-2016 de
modificació de crèdits mitjançant su-

PRECS I PREGUNTES

La Sra. Suay pregunta al Sr. Navarro
si han fet alguna sol·licitud relativa a
tractaments aeris. Respon el Sr. Navarro.

El Sr. Sánchez demana al Sr. Navarro
que concrete el temps que passa realitzant les seues funcions com a regidor
a l’Ajuntament, i per tant si creu que cobra un sou encobert, ja que només cobra per assistències i passa quasi tot el
temps a l’Ajuntament. Responen el Sr.
Navarro i la Sra. alcaldessa.
LaSra. Aguilera demana a la Sra. alcaldessa que explique amb qui ha mantingut les últimes reunions sobre la
celebració del festival Arenal Sound,
i quines conclusions se n’hatret. Què
s’ha decidit sobre la celebració del festival? Respon la Sra. alcaldessa.

JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL
02.06.26
La Junta de Gobierno adjudica la contratación del servicio ajeno de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Borriana, en todas sus
especialidades, a la empresa V. Prevención SL.
La Junta de Gobierno autoriza y dispone el gasto de 4.656,45 €, correspondiente al período julio a diciembre de
2016 por la CONTR. PREVENCIÓN Y
SALUD del presupuesto de 2016.
La Junta de Gobierno aprueba el expediente para la contratación del servicio
de impresión en diversos emplazamiento municipales de Borriana.
La Junta de Gobierno autoriza el Proyecto de Ejecución a A. D. C., así como
la ejecución e inicio de las obras de
construcción de vivienda unifamiliar
en C/ Costur núm. 10 de esta localidad.
La Junta de Gobierno concede a G. A.
D, licencia municipal para legalización
de vallado ejecutado en la parcela 141
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polígono 35 del término municipal de
esta Ciudad.

accesibles en diversos tramos de la
red viaria municipal”.

La Junta de Gobierno concede a JM.
M. Ch. licencia provisional para construcción de vallado en la parcela sita
en Cr. Bruíxola de esta Ciudad.

La Junta de Gobierno aprueba la memoria para la ejecución de las obras
de “Reparación y Acondicionamiento
de aceras en tramos varios deteriorados (Camí d’Onda y otras)”.

La Junta de Gobierno concede licencia
ambiental para uso provisional municipal a Alsa y Servi S.L. para la instalación de una actividad dedicada a “estación de servicio de carburantes con
cafetería” a ubicar en las parcelas 48 y
49 del polígono 54. Además concede
licencia de obras de carácter provisional para la realización de una línea
aérea de alta tensión y un centro de
transformación particular, en parcelas
48 y 49 polígono 54.
La Junta de Gobierno da cuenta de
las declaraciones responsables de
ejecución de las obras: 4216/2016,
6361/2016 y 6789/2016.

JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL
09.06.16
La Junta de Gobierno autoriza la devolución del aval a favor de la Ferroser
Servicios Auxiliares SA, depositado
como garantía de la prestación del
servicio de limpieza de colegios públicos, piscina municipal y dependencias
municipales de Borriana.
La Junta de Gobierno aprueba el expediente para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones semafóricas
existentes en la ciudad, los pliegos de
prescripciones técnicas y el de clausulas administrativas
La Junta de Gobierno aprueba la memoria para la ejecución de las obras
de “Acondicionamiento de itinerarios

La Junta de Gobierno aprueba el Proyecto de “Reparación del pavimento
del Camí de la Coixa (tramo de acceso
al núcleo de población de los poblados
marítimos-Serratella)”.
La Junta de Gobierno aprueba el Proyecto de “Prolongación de un tramo
de acera desde las antiguas escuelas
de Santa Bárbara (mejora de accesos
peatonal al núcleo de población de
Santa Bárbara)”,
La Junta de Gobierno señala el lunes
20 de junio, a las 10:00 horas, como
fecha de inicio de la ejecución subsidiaria a cargo de la mercantil CONST.
CH. SL, de los trabajos necesarios
para el restablecimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro del
inmueble de su propiedad sito en la C/
Mossen Vicente Musoles y Frai Terenci Huguet .
La Junta de Gobierno ordena a J. S. L., J.
LL. F., D. A. V. y R. S. D. V. como propietarios del inmueble situado en c. Tarancón núm. 2de la localidad para que
proceda en el plazo de 15 días.
La Junta de Gobierno Incoa a C. P. L.,
expediente para la restauración de
la legalidad urbanística, por la realización, sin previa licencia ni orden de
ejecución, de los actos de edificación o
uso del suelo consistentes en reforma
de local para actividad de Gimnasio,
sito en Paseo San Juan Bosco núm. 8.
La Junta de Gobierno declara restau-

rada la legalidad urbanística infringida
con la ejecución de las obras consistentes en la intervención total del inmueble sito en C/ Escorredor núm. 7
de esta Ciudad.
La Junta de Gobierno concede al sindicato de Riegos de Burriana, licencia de
obras para la realización de una zanja
en vía pública de 18 metros de longitud en Camí Corrent, para la conexión
de dos acequias con tubería de 600
mm.
La Junta de Gobierno concede a F. B. R.
licencia de obras para la realización de
zanja en vía pública para la acometida
de agua potable al inmueble sito en C/
San Marcos 18 de la localidad
La Junta de Gobierno concede a GH.
I. licencia de obras para el vallado de
inmueble sito en polígono 13 parcela
181 de esta localidad, que se entiende
otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero.
La Junta de Gobierno concede a L. T.
J. licencia de obras para el vallado del
polígono 31 parcela 82 de esta localidad, que se entiende otorgada salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio
del de tercero.
La Junta de Gobierno concede a M. Ch.
licencia de obras para el vallado del
polígono 51 parcela 149 de esta localidad, que se entiende otorgada salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio
del de tercero
La Junta de Gobierno concede a C. G.
B. licencia de obras para el vallado del
polígono 11 parcela 119 de esta localidad, que se entiende otorgada salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio
del de tercero.
La Junta de Gobierno concede a C. A.
F. licencia de obras para instalación

PLENS

de valla en c/ Orpesa de esta localidad,
que se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del
de tercero
La Junta de Gobierno da cuenta de
las declaraciones responsables de
ejecución de las obras: 6639/2016,
6708/2016, 6712/2016, 6714/2016,
6723/2016, 6726/2016, 6728/2016,
6733/2016, 6734/2016, 6761/2016,
6991/2016, 7055/2016, 7058/2016,
7069/2016, 7070/2016, 7116/2016
Y 7655/2016.

JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL
16.06.16
La Junta de Gobierno concede licencia
ambiental municipal a B. S. S.L., para
la instalación de una actividad dedicada a “fabricación y comercialización
de aditivos para la industria cerámica”
a ubicar en C/ Zinc, 5.
La Junta de Gobierno ejecuta subsidiariamente, a cargo de la mercantil
V. S.L., los trabajos necesarios para
el restablecimiento de las debidas
condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público del inmueble de su
propiedad sito en C/ Sueras, núm 41,
consistentes en la limpieza inmediata
del inmueble y posterior traslado de
restos a vertedero (636m2).
La Junta de Gobierno desestima las
alegaciones presentadas por JM. B.
M. en representación de la mercantil
C. Ch. S.L, en base a las consideraciones efectuadas en la parte expositiva
de este acuerdo.
La Junta de Gobierno concede a JC. Ch.
O., un plazo de quince días hábiles, al
objeto de llevar a cabo los trabajos
de apuntalamiento estructural del inmueble, debiendo aportar certificado

firmado por técnico competente del
conjunto de la vivienda sita en C/ Sant
Xuxim núm. 9 de esta Ciudad
La Junta de Gobierno autoriza al INS.
M. A., S.L., la ejecución de obras en inmueble sito en C/ La Tanda núm. 4 de
esta Ciudad.
La Junta de Gobierno autoriza a la
mercantil A. P. S.A., la ejecución de
obras de reforma y ampliación del local en c/Valencia 38.
La Junta de Gobierno autoriza al Obispado de S. C. la colocación provisional de
dos postes de madera en la vía pública,
en la C/ San Pedro Pascual nº 17 y 19 de
esta Ciudad, motivado por el derribo de
dos inmuebles y construcción de la Casa
Abadía de la Parroquia La Mercè.
La Junta de Gobierno autoriza a la Comunidad de Propietarios del Camí del
Grau 5, la devolución de la fianza por
importe de 600 euros para garantizar
la reposición y reparación de servicios
urbanísticos.
La Junta de Gobierno concede a D. C.
Ll. licencia de obra para reformas en
c/Vicente Forner, 3 de la localidad y
concede a J. G. J, licencia de obras para
vallado en c/Gandía 10.
La Junta de Gobierno da cuenta de las declaraciones responsables de ejecución de las obras:
1072/2016, 7460/2016, 7513/2016,
7709/2016, 7728/2016, 7749/2016
Y 7801/2016.

JUNTA LOCAL
DE GOBIERNO 23.06.16
La Junta de Gobierno adjudica la contratación del servicio de mantenimiento de los campos de césped artificial de
Llombai a la mercantil S. C. A. SL.

La Junta de Gobierno aprueba el proyecto de “Renovación del pavimento
e implantación de carril bici y paseo
peatonal en la Carretera de Burriana
al Puerto”,
La Junta de Gobierno impone V. de
A. S. y a los herederos de F. M. G. la
segunda multa coercitiva por importe único de 120 euros, por incumplimiento de la orden de ejecución.
La Junta de Gobierno declara caducado y archiva sin más trámite el
expediente sancionador nº 516/15,
incoado mediante Acuerdo a EM. G. A.
La Junta de Gobierno concede a FJ. S.
N. Y B. C. R., licencia para legalización
de obras en el inmueble situado en c/
Peñíscola 13.
La Junta de Gobierno concede al C. K.
Borriana, la licencia de obras solicitada para la sede social sia en Ronda
Poeta Calzada núm. 16.
La Junta de Gobierno concede a F. SL,
licencia de obra para la nave almacén
situada en c/Coure, 14.
La Junta de Gobierno concede a E.
R. S. EMILIA ROMAN SANMARTIN, c
licencia de obras para el vallado del
polígono 23 parcela 223-230, así
como a A. I. G. Para el polígono 7 parcela 188
La Junta de Gobierno concede a T, D.
M. licencia de obras para el inmueble
sito en C/ La Tanda, 5-4 y a RM. B. M.
Licencia de obras para la c/ Mare de
Déu del Xiquet Perdurt núm. 4.
La Junta de Gobierno prorroga el contrato de dirección letrada y defensa
jurídica del Ayuntamiento, suscrito
con JL. L. T. SL por un período de seis
meses, desde 1 de junio a 30 de noviembre de 2016, en las mismas condiciones y precio.
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AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS
DE PROTECCIÓ CIVIL
COM INGRESSAR EN L’AGRUPACIÓ
Per a ingressar em l’Agrupació s’han de complir els següents requisits:
a. Tindre més de setze anys. Em el cas de tindre entre setze i díhuit anys
s’haurà d’aportar permís del tutor legal
b. R
 ealitzar, per escrit, la sol·licitud d’incorporació a l’Agrupació
c. No patir malaltia, ni defecte físic, psíquic o sensorial que impedisca exercir
normalment les funcions pròpies del seu destí o lloc específic.
d. Superar les proves psicotècniques
e. Superar el Curs de Formació Bàsica
CASAL JOVE
C/ Albert Einstein, s/n
Telèfon de contacte:
629814744
Correu electrònic:
proteccioncivil@burriana.es
Facebook:
Protección Civil Burriana

Emergències
112

QUI SOM I QUÈ FEM?
L’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció
Civil de Borriana és una organització de
caràcter humanitari i altruista, que actua de
manera desinteressada i solidària en benefici
de les persones, els béns i el medi ambient de
Borriana, tant davant de situacions de greu
risc, catàstrofe i calamitat pública, com en
acidentes greus o anàlogues.

Ajuntament Borriana
964 51 00 62
Policia Local
964 51 33 11
Guàrdia Civil
964 59 20 20
Bombers
085
Centre de Salut
964 39 07 50

LA SOLIDARITAT IMPORTA
Qui participa en acciones de
Protecció Civil, realitza el seu
sentit de solidaritat contribuint
al desenvolupament d’accions
humanitàries que requereixen
nobles d’eperit, generositat,
abnegació i sentit de la
responsabilitat social.

Hospital de la Plana
964 35 76 00
Serveis Socials
964 51 50 14
Urgències
964 39 07 60
Creu Roja
964 51 76 07

REGIDORIA SANITAT
S’ESTUDIEN CANVIS EN L’ORDENANÇA
D’ANIMALS DOMÈSTICS PER CREAR
UN PLA DE COLÒNIES FELINES

L

a regidoria de Sanitat de l’Ajuntament
de Borriana ja ha mantingut una primera reunió amb diferents col·lectius
i protectores d’animals de la ciutat per tal
d’intentar corregir i redactar una nova ordenança de tinença d’animals domèstics
que acabe amb alguns aspectes considerats “injusts” tan per la institució municipal
com pels afectats. Així, les darreres notícies al voltant de les sancions econòmiques
aplicades a diversos veïns de Borriana per
alimentar a gats en la via pública de la ciutat, ha fet que els serveis tècnics de la casa
ja s’hagen posat en marxa en la correcció
de distints aspectes que regula l’ordenança
municipal.
D’una banda s’espera poder incloure dins
la nova redacció de l’ordenança un apartat
específic dedicat a la creació d’un pla de

colònies felines, que ja s’utilitza en algunes ciutats i que serviria per a poder tindre
controlada tant la població total d’aquest
animals a Borriana com el procés d’alimentació que també està contemplat com a
dret dels animals en la legislació vigent. I de
l’altra, acordar i coordinar amb les protectores i col·lectius animalistes l’aplicació del
procediment C.E.S., de captura, esterilització i solta dels animals per poder establir un
control de la població i, a la vegada, mantindre el respecte als drets dels animals en
convivència amb la ciutadania de Borriana
amb les campanyes de vacunació o desparasitacions que es durien a terme.
Tal i com ha recordat el màxim responsable
de l’àrea sanitària a Borriana, Manel Navarro, “després del que hem pogut comprovar
durant aquest any en quant a la presència

de gats als carrers i diferents zones de Borriana, creiem que s’haurien d’adaptar les
ordenances actuals per tal d’intentar portar
endavant iniciatives que substituïsquen les
sancions i prohibicions actuals”. D’aquesta
forma, la intenció tant de l’àrea de Sanitat
com de les protectores i col·lectius de defensa de drets dels animals, es la creació de
zones especialment habilitades per a gats.
Es tracta del que a ciutats com València o
Saragossa es coneix com a “colònies” de
gats, on els animals disposen d’uns espais
especialment habilitats on tota una sèrie
de voluntaris i col·lectius implicats ofereixen
el menjar i mantenen una higiene i neteges
periòdiques que eviten la problemàtica creació de escombraries o d’olors a determinats punts del casc urbà borrianenc.
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AGENDA
NAIXEMENTS
• Alma Flores Llopis

Filla de Rosa i de Miguel

• Xavi Nebot Lahuerta
Fill de Gema i de Carlos

• Taha Mofakich Monir
Fill de Nora i de Mimoun

• Maria del Carmen García Torres
Filla de Tamara i de Roberto

• Sofía García Palacín

Filla de Sabrina i de Sergio

• Gala Banegas Verdegal
Filla d’Anna i de Raúl

• Martín Giménez Fuster
Fill d’Ana i de Cristian

• Kenai Peris Gómez

Fill de Cristina i d’Alejandro

• Ethan Moreno Muñoz
Fill de Naiara i de Sergio

DEFUNCIONS
• José Gallart Torralba...........................92
• Beatriz Parra Parra...........................104
• Pascual Ballester Traver....................90
• Rosa Cabedo Musoles........................88
• Rosa Montoliu Piquer.........................82
• José Francisco Ferrada.......................81
• Encarnación Requena Galvan............85
• Francisco Ruiz López..........................76
• Mª Pilar Corell González.....................73
• Ana Ibañez Llopis................................80
• Pedro Nogales Gómez........................83
• Andrés López Vicente.........................84
• Vicente Ramón Cardet Martínez.......85

*INHUMACIONS AL CEMENTERI
MUNICIPAL

• Laura Cárdenas Urbaneja
Filla de Vanesa i Roberto

• Júlia Bueno Sotomayor
Filla de Rocío i d’Alberto

• Shara Marqués Valcárcel
Filla de María Soledad

• Amir Yadou

Filla d’El Houssein i de Laila

• Mateo Peris Suárez

Fill de Covadonga i Carles

• Marcos Rubert Juan
Fill de Beatriz i d’Abel

• Ghulam Haider Azmat Fatima
Fill d’Amber i d’Imran

• Iván Saldivia Buforn

Fill de Maria Dolores i de Rubén Daniel

• Martín Fernández Moreno
Fill de Sonia i de Miguel Ángel

• Jordi Segarra Cabrera
Fill de Rut i Juan Antonio

• Marc Segarra Cabrera
Fill de Rut i Juan Antonio

• Yuxin Zhu

Filla de Changchang i de Zhengyong

• Víctor Cano Magaña
Fill d’Irene i de Víctor

• Gal·la Soriano Vidal

Filla d’Elizabet i de Víctor Manuel

• Francisco Javier Muñoz Ávila

Fill de María Eugenia i de Francisco Javier

• Gabriel Zamora Aguilera
Fill de María Dolores i de Juan

• Chloé Edo Jalbeaud

Filla de Marléne Therese i de David

• Lina Bouabdi Elbouabdi
Filla de Halima i de Fouad

• Laura Boix Mollón
Filla de Silvia i de Juan

• Sara Sorribes González

Filla de Maria Teresa i de José

• Luca Tejedo González
Fill d’Alba Maria i de Jorge

• Pablo García Veral

Fill de Mónica i de Víctor

MATRIMONIS
• Jorge Chordá Marqués i María Vanesa
Chabrera Parreño
• Airam Jesús Hermógenes Benítez i Almudena Expósito Jurado
• Dragisa Bernic i Andela Paunovic
• Manuel Pérez Bellés i Patricia López Peláez
• Ángel Gómez Remolar i Ester Ballester
Hernández
• Juan Manuel Mata Berenguer i Sandra
Sánchez Yuste
• Carlos Ballester Gil i Susana Segura Martínez
• José Martín García i Verónica Lavall Pescador
• Pedro José Redondo Iritia i Miriam Moreno
Blasco
• Roberto Torres García i Pilar Blanes Ferrandis
• Jesús Peris Herrera i María Amparo Castillo
Martínez
• Jorge Romero Alamán i María Carmen
Flores López
• Alberto Del Pozo Delgado i Juana Pére
Alarcón
• Arturo Atienza Puente i Verónica Galí Traver
• Julián Flores Jiménez i Tamara Gil Calvo
• Miguel Ruiz Campos i Rebeca Gimeno Carot
• José Alberto Toledo Peñaranda i Maria del
Carmen Gasón Cortés
• Segej Zubanic i Begoña Bedrina Broch
• Víctor García Cuevas i Mónica Veral Borja
• Dedu Eugen i Stela Abagiu
• Maria Pilar Sorribes Cabrera i Cristina
Monzonís Barres
• Alejando Melchor Dosdá i Paloma Gil Muñoz
• David Segarra Toledo i María Ros García
• Aaron Gallardo Selma i Patricia López
Suárez
• Enrique Leví Viñes Goterris i Ana María
Mingarro De León
• Alejando Chiva Bedrina i Verónica Alarcón
Sánchez
• Sergio Aguado González i Marta Isabel
Palomar Burdeus

TELÈFONS
Ajuntament de Borriana ........................964 51 00 62
964 57 02 02
Tinència Alcaldia Port ............................ 964 57 02 02
Policia Local ............................................... 964 51 33 11
Guàrdia Civil ............................................... 964 59 20 20
Jutjat ............................................................. 964 51 01 87
Serveis Socials .......................................... 964 51 50 14
Casal Jove ................................................... 964 59 16 92
Biblioteca Municipal................................ 964 03 39 61
Oficina d’Activitats Culturals ............... 964 83 93 17
Oficina de Turisme .................................. 964 57 07 53
P. Poliesportiu M ...................................... 964 59 10 02
Piscina Municipal ..................................... 964 59 14 00
INSS .............................................................. 964 51 28 54
Agència Ocupació i Des. ........................ 964 03 30 37
Ecoparc Municipal ................................... 628 49 10 88
CAP................................................................ 964 51 25 25
CEAM
(C. Especialitzat d’At. al Major)............. 964 33 40 90
ADI Servei d’atenció a la infància ...... 964 03 32 08
(de 0 a 3 anys, de 9 a 14 hores) ......... 630 71 70 97

COL•LEGIS

CP Vilallonga ............................................. 964 55 84 90
CP Roca i Alcaide ..................................... 964 73 83 60
CP Penyagolosa ....................................... 964 73 83 55
CP Iturbi ...................................................... 964 73 83 65
CP Novenes de Calatrava ..................... 964 73 88 70
CP Cardenal Tarancón ............................ 964 73 88 75
Col·legi Salesià .......................................... 964 51 02 50
Col·legi Illes Columbretes ..................... 964 51 63 62
Col·legi Vila Fàtima .................................. 964 51 25 18
Col·legi Consolació .................................. 964 51 02 93
IES Jaume I ................................................. 964 73 89 35
IES Llombai ................................................ 964 73 92 65
Centre Educació Especial ...................... 964 73 87 95
Escola Permanent d’Adults ................. 964 59 10 01
Guarderia Infantil .......................................964 5102 41
Escola de la Mar ....................................... 964 58 61 60
Escola Taller ............................................... 964 51 03 61
CME Rafel Martí Viciana ....................... 964 03 32 30

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Centre de Salut ......................................... 964 39 07 50
Urgències ................................................... 964 39 07 60
Cita prèvia .................................................. 964 39 07 50
Centre de Salut Port ............................... 964 39 92 80
Consultori del Grau (sols estiu) .......... 964 58 53 85
CSI Novenes (cita prèvia) ...................... 964 55 87 00
CSI Novenes (urgències) ....................... 964 55 87 01
Hospital General Castelló ..................... 964 72 65 00
Hospital de la Plana ................................ 964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe ............................. 964 86 27 00
Centre de P. Familiar .............................. 964 39 07 56
Salut Mental .............................................. 964 39 07 56
Creu Roja .................................................... 964 51 76 07
Hospital La Magdalena ......................... 964 24 44 00
Hospital Provincial .................................. 964 35 97 00

DIVERSOS

Cementiri .................................................... 964 51 01 49
Centre Alq. Sta. Bàrbara ........................ 964 51 00 93
Junta Local Fallera ................................... 964 51 62 17
Ràdio Taxi ................................................... 964 51 01 01
Centre Cultural La Mercé ...................... 964 51 00 10
Parc Comarcal Bombers ...........................................085
Estació RENFE ......................................... 902 43 23 43
Magatzem Municipal ............................. 964 51 87 12
Mercat Municipal ..................................... 964 51 07 37
Síndicat de Regs ...................................... 964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari) ......... 964 57 06 08
FACSA .......................................................... 964 51 28 00

AGENDA
HORARI AUTOBÚS BORRIANA · PORT · GRAU / BORRIANA · CASTELLÓ
BORRIANA- Rda. Pere IV / CASTELLÓ – Pl. Jutge Borrull (parades inicial i final)
EIXIDA DE BORRIANA PORT GRAU......
8.20 ..........................PORT·RATLLA·GRAU
9.20 ...........................................GRAU·PORT
10.20 ........................................PORT·GRAU
11.20 .......................GRAU·PORT·RATLLA

HORARIS:
BORRIANA·RENFE·ALQUERIES
10.20............................ALQUERIES·RENFE
12.20............................ALQUERIES·RENFE
15.20............................ALQUERIES·RENFE
19.20............................ALQUERIES·RENFE

12.20 ........................................PORT·GRAU
13.20 ........................................GRAU·PORT
15.20 ........................................GRAU·PORT
16.20 ........................................PORT·GRAU

HORARIS FINS A LA RATLLA
8.20......... 11.20............ 18.20............20.20

18.20 .......................PORT·RATLLA·GRAU

BORRIANA·ALQUERIES
SANTA BÀRBARA

19.20 ................................................................

7.30.........................................................11.30

20.20 .......................PORT·RATLLA·GRAU

NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

LÍNIA BORRIANA · CASTELLÓ
Eixides
BORRIANA cap
a Castelló

Eixides
CASTELLÓ
a Borriana

6.30............ 14.15
7.15............ 15.15
8.15............ 16.15
9.15............ 17.15
10.15.......... 18.15
11.15.......... 19.15
12.15.......... 20.15
13.15

7.15............ 15.15
8.15............ 16.15
9.15............ 17.15
10.15.......... 18.15
11.15.......... 19.15
12.15.......... 20.15
13.15.......... 21.15
14.15

DISSABTES
6.30............13.15
7.15............14.15
8.15............15.15
9.15............16.15
10.15..........18.15
11.15..........20.15
12.15

7.00............ 14.15
8.15............ 15.15
9.15............ 16.15
10.15.......... 17.15
11.15.......... 19.15
12.15.......... 21.15
13.15

DIUMENGES I FESTIUS
8.00............ 14.00
9.30............ 16.00
11.00.......... 18.00
12.30.......... 20.00
TOTS ELS AUTOBUSOS TENEN PARADA A L’HOSPITAL DE LA PLANA
*NO CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

WEBS MUNICIPALS
www.burriana.es
www.bibliotecaspublicas.es/burriana
casaljove.burriana.es
adi.burriana.es
turisme.burriana.es
arxiu.burriana.es
sme.burriana.es
mam.burriana.es (Museu Arqueològic)
www.cmeviciana.es

cardenaltarancon.burriana.es
www.burrianacultura.es
www.juanvarea.es
www.cvdonaburriana.org
www.facebook.com/ajuntament.burriana
policialocalburriana.es
www.promocioeconomica.burriana.es
participa.burriana.es

Horaris atenció Tinència Alcaldia
Poblats marítims
· Dilluns. Matí. Ajuntament

· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia
· Dimecres. Visita del regidor als veïns de la zona marítima juntament amb el tècnic
de Via Pública
· Dijous. Matí. Ajuntament
· Divendres 9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia

8.45............ 15.00
10.15.......... 17.00
11.45.......... 19.00
13.15.......... 21.00

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA
• ALMELA CASTILLO
c/ Raval 6.............................................28, 30
• BELTRAN MARTÍ NAVARRO
Avda. Llombai 1..................... ....20, 29 , 31
• DOMENECH FONT
c/ Maestrats 28......................... 10, 21, 30
• GASCO MUSSOLES
Pl. de les Monges 12.............11, 19, 22, 31
• LLORIS CARSI
c/ BARRANQUET 22....................1,12, 23
• MEDINA BADENES
C/ Finello 15....................................2,13, 24
• MUÑOZ MELCHOR
Camí d´Onda 41............................3, 14, 25
• PEIRATS SANTA ÀGUEDA
c/ La Tanda 22........................... 4,8, 15, 26
• TERRADEZ- FUSTER
c / San Vicente 8............................5,16, 27
• TERRADEZ NAVARRO
c/ Federico García Lorca 19......6, 17, 28
• VERNIA SABATER
c/ Progrés 17....................................7, 9, 18
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