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LA CIUTADANIA IX AL CARRER PER VIURE LES FESTES EN HONOR A LA SEUA PATRONA LA MISERICÒRDIA
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es festes de la Misericòrdia 2016 han
tornat a omplir places i carres de Borriana en el centenar d’actes que durant
nou dies s’han celebrat a la capital de La Plana
Baixa. Des de l’Entrada de Penyes i l’Esclafit
de la Festa del dia 2 de setembre, menuts,
grans, gent de totes les edats i amb tots els
gustos i les aficions possibles, han pogut gaudir d’una programació que ha volgut arribar al
màxim nombre de gent possible.
Segons es va poder comprovar als balls organitzats per a la gent gran de Borriana, la
majoria estaven més que satisfets de vore
com s’havia ampliat als dos caps de una activitat que cada vegada reuneix a més gent.
El mateix que amb els xiquets i xiquetes de
la ciutat, que van poder participar d’una programació que ha crescut i ha volgut ampliar l’oferta d’oci i entreteniment per als més
menuts. Només calia vore com el segon cap
de setmana de festes la plaça de La Mercè reunia a desenes de menuts que un dia
confeccionaven fanalets, l’altre jugaven amb
bombolles gegants i, fins i tot, viatjaven a
l’espai en una gimcana còsmica. Precisament, una gimcana però per a joves i adults
de Borriana ha sigut una de les grans novetats de les festes. I la resposta va ser més
que positiva. Fins a deu penyes i al voltant
d’unes vuitanta persones reunien la nit del
dimecres de festes per entretindre’s en germanor i seguir mostrant la creixent interacció entre les diferents penyes i associacions
festives de la ciutat.

De la unió i les ganes de compartir temps
d’oci i de festa, també ha sorgit la primera
jornada organitzada per Interpenyes, que
ha arribat a reunir a més de mil persones al
recinte fester en una serie d’actes que han
arribat a les festes patronals per a quedar-se durant molt de temps. I també el dia
gran d’honrar a la Misericòrdia va tornar a
treure al carrer als veïns i veïnes de Borriana, que un any més han mostrat la seua
devoció per la patrona, amb una missa que
tornava a deixar menuda la basílica del Salvador i una processó que en tot moment
anava completant el tradicional recorregut
amb centenars de persones a les voreres.
I com mana la tradició, el comiat de les festes ha estat marcat pel colorit de la Batalla
de les Flors, que nou ha congregat a centenars de persones al voltant del Pla per
viure un dels finals de festes més alegres
que es poden gaudir en molts quilòmetres
a la redona. La falla del Barri de València
s’ha emportat el premi a la millor carrossa
en una de les edicions més especials i emotives per a l’agrupació. Tal i com ha conclòs
la regidora de Festes, Lluïsa Monferrer “es
molt satisfactori vore com la feina de tanta
gent durant els mesos previs a les festes es
veu reflectida en la participació massiva de
la gran majoria dels actes de les festes. Seguirem treballant per poder fer-les créixer i
arribar cada vegada a complir amb les expectatives dels veïns i veïnes de Borriana”.

FESTES

BORRIANA FA BALANÇ D’UNES FESTES DE
LA MISERICÒRDIA SENSE INCIDENTS I AMB
ALTA PARTICIPACIÓ

L

es regidories de Seguretat i de
Festes de l’Ajuntament de Borriana, han oferit una roda de
premsa per informar sobre el balanç
realitzat amb tan sols tres dies després del final de les festes de la Misericòrdia de 2016. Tant el representant de seguretat, Javier Gual, com la
de Festes, Lluïsa Monferrer han fet
una valoració general “molt positiva,
tant pel que a la participació en la gran
majoria d’actes es refereix, com en el
que afecta a incidències greus, que
pràcticament han estat inexistents
durant els nou dies de celebracions”.
Monferrer ha estat la primera a intervenir destacant que “tant les activitats
tradicionals i que més anys porten celebrant-se a Borriana, com aquelles
que han estat novetat aquest any, han
obtingut una gran resposta per part
dels veïns i veïnes de la ciutat, amb el
que estem molt satisfets”. Monferrer

també ha volgut agrair a “aquells que
d’una forma o una altra han col·laborat en la inclusió de noves activitats
i actes a les festes, com la comissió
del bou, la policia local, protecció civil,
a més d’iniciatives com la d’Interpenyes que ha unit a més de seixanta
penyes i que esperem que en el futur seguixa sent un gran vertebrador de les celebracions patronals”.
Per la seva banda, el màxim responsable municipal de Seguretat i Policia, Javier Gual, ha fet un repàs sobre les principals dades i indicadors
d’incidències produïdes durant els
dies de celebracions patronals. Gual
ha destacat que “un dels punts més
conflictius durant la festes solen ser
les molèsties de penyes i casals, i en
aquest cas les trucades per queixes
s’han reduït aquest any fins a les 216,
vint menys que l’any anterior”. A més,
Gual ha explicat que “durant aquestes

festes no s’ha hagut de clausurar cap
penya o casal com ha succeït en anys
anteriors, tal com ha passat amb el
Recinte de la Festa, ja que fa un parell
d’anys les queixes es van elevar fins
a 33 mentre que en 2015 solament
va haver-hi una i aquest any un total
de nou, per la qual cosa creiem que la
ubicació que hem decidit és l’encertada, encara que seguirem treballant
per minimitzar al màxim les possibles
molèsties al veïnat”. També pel que fa
a accidents les xifres s’han reduït en
comparació d’anys anteriors, ja que
han hagut tan sol sis sense ferits i un
amb ferits”. Finalment, Gual ha destacat que també “la despesa en grua
municipal es veurà notablement disminuïda, ja que dels més de vuitanta
serveis de retirada de vehicles que es
van produir els dos anys anteriors, tan
solament s’han realitzat cinquanta en
aquest 2016”.

2|3

cultura
BORRIANA ACOLLIX UN ANY MÉS

el major festival de música de
l’estat, l’Arenal Sound

U

n any més, la ciutat
de Borriana ha acollit el festival Arenal
Sound, que cada primera
setmana d’agost des de
fa set anys se celebra a la
zona marítima i congrega a
milers de sounders fidels a
la programació de prop de
cent artistes. Durant cinc
dies, la ciutat s’ha transformat per ser bressol de les
prop de 50.000 persones
en que l’organitzacio xifra
l’assistència diària als diferents recintes de concerts.
Aquest ha estat el primer
any en que una part dels
escenaris muntats per a
l’ocasió s’ha traslladat fins
a la zona de La Malvarrosa,
on també hi havia instal·lats
els càmpings on milers de
persones han pernoctat durant els sis dies de festival.
Pels diferents escenaris situats tant a la zona portuària com a la Malvarrosa, han
passat artistes del nivell de
Two Doors Cinema Club,
Steve Aoki, Crystal Fighters,
The Hives, La Raíz o Love of
Lesbian, tornant a convertir
el festival en el de major assistència diària dels que se
celebren arreu de l’estat.
Des de l’Ajuntament de
Borriana s’ha tornat a preparar un pla especial de
seguretat i emergències, a
més de les actuacions extraordinàries de neteja que
aquest any es van dividir
entre exterior i interior del

recinte per tal d’optimitzar
les labors de retirada de
residus i de condicionament
dels voltants del festival.

Els representants municipals, amb l’alcaldessa Maria
Josep Safont al capdavant,
han realitzat, a més, una

visita oficial al festival, on
també ha estat present el
president de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig. En la
valoració posterior a la celebració de l’Arenal Sound,
l’alcaldessa destacava que
“crec que hem aconseguit
reduir tant les molèsties per
soroll al veïnat com l’impacte sobre l’entorn, a més de
les incidències, accidents o
queixes que han disminuït
considerablement respecte
a anys anteriors. Ara continuarem treballant de la mà
de la Generalitat i l’empresa
organitzadora per a que
l’edició de 2017 torne a ser
un exemple de convivència
entre borrianencs i assistents al festival i per a què
l’Arenal Sound i Borriana
continuen sent el festival i
la ciutat de referència per a
milers i miler s de joves”.

urbanisme

UN TOTAL DE 5 EMPRESES PRESENTEN LA

DOCUMENTACIÓ I UN primer

projecte per
optar a les obres de la carretera del Port

E

l projecte de renovació i adequació de la carretera del Port
de Borriana està una mica més
prop de fer-se realitat després de
confirmar-se els dos primers tràmits
per optar a l’adjudicació definitiva. Es
tracta de la presentació de la documentació necessària i del projecte a
executar per entrar a formar part de
les empreses que tindran dret a l’adjudicació, i tal com s’ha celebrat des
dels serveis tècnics municipals i l’àrea
d’urbanisme “és realment positiu
tindre fins a cinc propostes per a un
projecte que ja gairebé s’havia convertit en una reivindicació històrica
a la ciutat, i que des que vam arribar
a l’equip de govern va ser una de les
nostres prioritats”, tal com ha explicat Bruno Arnandis, màxim responsable de l’àrea urbanística municipal.
Ja s’ha complert també el segon
dels passos, l’obertura dels projectes
dissenyats per a la realització de les
obres. Les mercantils UTE Aglomerats Els Serrans, Geocivil SA, Pavasal
SA, Becsa SA i Gimecons Construc-

cions i Contractes SL són les cinc
empreses que han complert amb
aquests dos primers requeriments
oficials que permetran, posteriorment, l’anàlisi i la remissió de les ofertes econòmiques. Segons ha explicat
l’alcaldessa Maria Josep Safont, que
també ha estat present en l’obertura
“és realment important que les cinc
propostes siguen d’aquelles mercan-

tils amb un major volum de treball
a nivell d’infraestructures viàries i
opten a ser les adjudicatàries de les
obres. Això significa que el projecte
és ambiciós, i quantes més ofertes
rebem, majors opcions tindrem tant
a nivell d’ajustar el pressupost com
de poder analitzar els diferents projectes que presentessin en les properes setmanes”.
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ACTUALITAT

a les
reivindicacions veïnals amb dos
projectes enmarcats DINS ELS PLANS
BORRIANA RESPON

PROVINCIALS D’OBRES I SERVEIS

L

’Ajuntament de Borriana ha escoltat les reivindicacions que des de fa mesos reclamen alguns sectors
de la ciutadania, com són els veïns i veïnes tant de
Santa Bàrbera com de La Serratella, i ha aprovat les obres
que s’emmarquen en la línia d’actuacions municipals descrites en la base primera reguladora dels Planas Provincials
d’Obres i Serveis (POIS) de la Diputació Provincial ,i concretament al punt G, el que fa referència als accessos a punts
de la població.
Segons ha explicat el regidor de Vía Pública de l’Ajuntament
de Borriana, Vicent Aparisi “els tècnics de la casa van aconsellar realitzar dos projectes distints, l’un feia referència
a l’actuació sobre el camí de la Coixa i l’altre al camí de La
Cossa, per això la decisió del equip de govern va ser diversificar l’ajuda en dos projectes, prioritzant sempre la seguretat i antigues reivindicacions veïnals”.
Així, la primera de les actuacions pretén dotar de major seguretat als vianants que circulen per la vorera del camí de

La Cossa, en la majoria d’ocasions per accedir a les antigues
escoles de Santa Bàrbera. En total, l’obra s’aplicarà sobre
una superfície de dos cents metres de llargària per un i mig
d’amplària, i per a la que l’Ajuntament aportarà un total de
35.000 euros.
D’altra banda, la segona de les accions incloses en els POIS
serà la reparació del paviment en un tram del camí La Coixa
de La Serratella. La zona d’accés al nucli de població és el
lloc elegit per executar l’obra, ja que com explica Aparisi
“es tracta del punt on més circulació i pas es dona, ja que
es troba junt al nucli de població més important, tot i que
no ens oblidarem del tram restant que será executat amb
recursos propis del consistori”. La zona d’aplicació dels treballs serà d’uns 450 metres desde la zona de la senda de
l’Ullal, i finalitzará en trobar-se amb La Pedrera. Es realitzarà un doble tractament asfàltic per a que es milloren les
condicions del vial i, així, queden complertes les demandes
dels veïns i veïnes de la zona.

NOVETATS EN EL Màster

en

Arquitectura del Paisatge DE LA UPV
La visita encapçalada pel director de l’Escola Superior d’Arquitectura de la
UPV, Javier Pérez Igualada, serveix per tractar els estudis i anàlisis del paratge
de Borriana a vàries de les assignatures que s’impartiran el proper curs

U

n grup de deu professors del
Màster Universitari en Arquitectura del Paisatge que s’imparteix a la Universitat Politècnica
de València han visitat durant tot un
matí el paratge del Clot la Mare de
Déu , com a primera presa de contacte amb l’entorn que s’inclourà com a
temàtica a tractar i analitzar en diver-

ses de les assignatures que s’inclouen
dins els estudis superiors d’arquitectura paisatgística. A més, el grup de
professionals universitaris s’ha citat
posteriorment amb l’alcaldessa de
Borriana, Maria Josep Safont, i el regidor de Cultura i Patrimoni, Vicent
Granel, per tal de començar a dissenyar un conveni de col·laboració entre

l’entitat universitària i el consistori
per tal de seguir posant en valor el
Clot de la Mare de Déu i estudiar futures actuacions que milloren els canals
d’informació i la percepció del conjunt
de la ciutadania respecte d’un dels
paratges amb major valor ambiental i
paisatgístic del conjunt de la comarca
de La Plana Baixa.

ACTUALITAT

Borriana

SIGNA UN CONVENI
AMB LA RENOVADA DIRECCIÓ DEL
MENJADOR SOCIAL DE LA CIUTAT
L’ajuntament torna a col·laborar amb 3.000 euros que destina a
l’associació “Proyecto Solidario” amb l’objectiu de portar endavant el
projecte de menjador social per als més necessitats de la ciutat

L

’ Ajuntament de Borriana, i en
concret, la regidoria de Serveis
Socials, ha signat un nou conveni de col·laboració amb l’associació
Proyecto Solidario, nova encarregada de la gestió i el desenvolupament
de les tasques solidàries que es
duen a terme al conegut com a menjador social de la ciutat. Tal i com han
subscrit avui en un nou conveni l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, i la representant de l’associació que gestiona el menjador social, Maria del Carmen Moragrega, el

consistori aportarà directament el
seixanta per cent de l’ajuda de forma
immediata, mentre que l’associació
haurà de presentar els justificants
de les despeses o utilització de l’ajuda per rebre’n abans de final d’any el
quaranta per cent restant.
A la signatura entre l’associació
gestora del menjador social i l’Ajuntament, han estat presents tant
les representants de l’ens com l’alcaldessa de Borriana i el regidor de
Serveis Socials de Borriana, Manel

Navarro, que a més de tancar definitivament l’acord, han repassat
l’actualitat i la nova organització de
la junta directiva del menjador social per tal seguir millorant un servei
que com ha explicat Navarro “ha de
continuar sent un referent dins els
mecanismes canalitzadors de la solidaritat borrianenca, per això l’Ajuntament ha volgut analitzar i conèixer
de primera mà la situació d’un menjador social que en els darrers anys
ha tingut algun que altre problema
de funcionament”.
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ACTUALITAT
BORRIANA PUBLICA LA LLISTA PROVISIONAL
DE COMERCIANTS QUE FORMARAN PART DEL
NOU MERCAT DE LA MAR
Després dels processos
de presentació de
sol·licituds i d’esmena
d’errors en la
documentació, s’ha
realitzat la baremació
definitiva que
concreta tant la llista
d’adjudicataris com la
d’espera per possibles
renúncies

L

es regidories de Comerç i Activitats de l’Ajuntament de Borriana ja han donat un dels últims
passos previs a la recuperació del
Mercat de la Mar amb la publicació de
les llista provisional de comerciants
admesos perquè formin part del conjunt d’adjudicataris d’un dels llocs del
futur comprat. Tal com ja es va confirmar des de l’àrea de Comerç municipal, “la regulació i la gestió pública del
Mercat de la Mar era una prioritat, i
durant els últims tres mesos s’ha estat treballant per intentar accelerar al
màxim els terminis durant l’estiu per
realitzar una baremació i adjudicar
provisionalment cadascun dels llocs”.
A partir d’ara s’obre un nou termini
d’al·legacions que expirarà el proper
dia 23 d’agost, després del quin es
publiquessin les llistes definitives dels

adjudicataris de les autoritzacions per
formar part del nou Mercat de la Mar.
Des d’avui mateix, es podran consultar les llistes provisionals dels 220
comerciants que han obtingut l’autorització, a més del llistat d’espera
compost per altres 82 sol·licitants.
Segons es detalla en el decret signat
per l’Ajuntament de Borriana, i tal com
es van comprometre els responsables
de Comerç, “la gestió del nou Mercat
de la Mar serà directa municipal, vists
els problemes que van sorgir amb
l’anterior gestió privada que excedia
el nombre de llocs permesos per a la
instal·lació. Després del període de reclamacions, esperem poder anunciar
la data exacta de represa d’un Mercat
de la Mar que volem que torni a ser un
dels referents econòmics i comercials
de la nostra ciutat”.

Les Reines Falleres de 2017 I LES SEVES CORTS
D’HONOR REALITZEN EL POSAT OFICIAL EN
L’ESCULLERA DEL MORRO
Les meravelloses vistes i estampes
que ofereix el Port de Borriana, i en
concret l’escullera del Morro, han estat l’escenari per al posat oficial que
cada any realitzen les noves Reines
Falleres i les seves Corts d’Honor després d’haver estat triades oficialment
com a màximes representants de les
properes festes josefines de 2017. La
Reina Fallera de 2017, Elena Collado, i la seva homòloga infantil, Silvia
Martínez, s’han mostrat especialment
tranquil·les malgrat els nervis que solen implicar els primers actes com a
màximes representants de les Falles.
Al seu costat, les components de les
respectives Corts d’Honor, també han
posat pacientment en diversos em-

plaçaments del Port de Borriana en
l’acte que suposa la posada de llarg
definitiva de les representants falleres
davant els mitjans de comunicació.
Emma Solaz, Ana Giménez, Adriana
Bodí, Claudia Aymerich, Pepa Cifuentes i Aitana Pinyó han posat com les

noves components de la Cort d’Honor
Infantil, mentre que Marta Bernat,
Carla Font de Mora, Yaiza Capella,
Judit Pesudo, Carla Crouseilles i Goya
Capella també han mostrat el seu millor cara com les noves integrants de
la Cort d’Honor 2017.

ACTUALITAT
L’AJUNTAMENT VISITA LA TERCERA DE LES
CAMPANYES D’EXCAVACIONS DEL REFUGI
ANTIAERI DE LA GUERRA CIVIL

U

na nodrida representació de l’equip de
govern i els representants municipals ha visitat el
refugi antiaeri situat al Camí
d’Onda de Borriana, on han
pogut comprovar els primers
treballs de la tercera de les
campanyes d’excavacions
que ja s’estan duent a terme.
Acompanyats per l’arquitecte de la Universitat Politècnica de València, Ivan Cabrera, que se n’encarrega de la direcció de
la nova campanya, han pogut arribar fins
al punt on es va detindre el darrer dels
períodes de treballs al refugi.

Després de que a la darrera de les campanyes d’investigació es traguera a la
llum l’existència de fins a tres noves
galeries i la possibilitat de que el refugi
tinguera una continuïtat més enllà de la
solsida que es van trobar els treballadors, s’ha iniciat la tercera de les exca-

vacions. Encara així, i tal i
com ha explicat Cabrera
“la feina més important
ara és l’apuntalament de
la zona pròxima al lloc on
ens vam trobar la solsida.
Cal tindre en compte que
ens trobem a 12 metres de
profunditat i que la pressió
que s’exerceix sobre el lloc
on s’extrau el material és molt elevada. Per això, la primera feina serà assegurar la part final de la galeria que ja
tenim descoberta per poder continuar
amb l’extracció de terra i material que
ja hem pogut començar a fer”.
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solidaritat
L’AJUNTAMENT REP LA VISITA DELS XIQUETS
I XIQUETES SAHARAUÍS I UCRAINESOS I LES
SEUES FAMÍLIES D’ACOLLIDA A LA CIUTAT

L

’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el regidor de
Serveis Socials, Manel Navarro
han rebut al Saló de Plens de l’Ajuntament a les famílies que acollixen
durant l’estiu a xiquets i xiquetes
procedents tant de la zona del Sàhara com d’Ucraïna, per tal de conèixer
de primera mà com està funcionant
l’experiència durant l’estiu de 2016 i
informar sobre les futures ajudes que
s’estan programant per a futurs anys
per col·laborar amb aquesta mateixa
iniciativa. Safont ha iniciat la recepció
donant “les gràcies a les famílies per
haver vingut a visitar-nos, però sobretot, per la feina i la implicació que
poseu durant l’estiu per oferir un estiu diferent i acollir a aquests xiquets
i xiquetes”. A més, l’alcaldessa també

ha volgut afegir que “avui voldria utilitzar una paraula típica nostra com és
“manegueta”, ja que per a nosaltres és
aquella persona que fa tot el que pot
per millorar el seu voltant sense demanar res a canvi, així que crec que és
un moment perfecte per utilitzar-la,
ja que sense eixes famílies “maneguetes” com sou vosaltres, aquesta
iniciativa d’acollida no podria tirar-se
endavant”.
A continuació, ha estat el màxim
responsable dels Serveis Socials
municipals, Manel Navarro, qui ha
volgut felicitar a “a les associacions,
i sobretot a les famílies per involucrar-se d’aquesta forma en l’acollida
de menors durant l’estiu, ja que des
per als membres que formem part de

l’Acord per Borriana creiem que tot i
la situació de crisi que passa part de
la població, és clau col·laborar i formar part de projectes com aquests i
que la resposta siga tant positiva”. El
mateix Navarro ha repartit entre les
famílies que aquest any s’han decidit
a acollir, l’esborrany amb les bases
que regularan les ajudes especials
que ja s’han redactat per al mateix
programa de l’any vinent. Així Navarro ha explicat que “aquestes són les
futures bases que des del consistori
volem aprovar de cara a 2017 per tal
que cada vegada siguen més famílies
les que donen el pas d’acollir a un
menor durant l’estiu, i ens agradaria
que només fora el primer pas de les
moltes col·laboracions que promourem des dels Serveis Socials”.

joventut
BORRIANA S’ADHEREIX AL PROGRAMA JOOP
per dinamitzar l’ocupació entre els joves de la ciutat

L

a màxima responsable
de l’àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Borriana,
Lluïsa Monferrer, i el tècnic del
departament, Vicent Sorribes,
han anunciat l’adhesió de Borriana al programa “Jove Oportunitat”, conegut com JOOP,
que començarà a aplicar-se
a partir del proper mes d’octubre. Tal
com ha assenyalat Monferrer en l’inici
de la roda de premsa de presentació
del projecte a Borriana, “es tracta de
l’adhesió a un programa pilot que ha
estat creat per poder oferir oportunitats als joves amb poca formació acadèmica i que es troben en situació de
desocupació ara mateix”. A més, Monferrer també ha explicat els objectius
del programa que s’aplicarà d’ací a dos

mesos a la ciutat: “la intenció és poder
assessorar i guiar-los en la seva carrera professional d’acord amb les expectatives que ells mateixos tenen, i sobre
la base de les seves intencions de futur
laboral”. Monferrer ha acabat recordant
que “és un programa que es finança
gràcies al Fons Social Europeu i al que
no dubtem a adherir-nos ja que oferirà unes possibilitats de futur per als
nostres joves que fins ara no existien”.
En el detall tècnic i l’explicació del des-

envolupament del programa
que començarà a aplicar-se a
un total de dotze joves de la
ciutat, Vicente Sorribes ha volgut destacar que “hem estat
els primers a nivell provincial
a formar part del programa
JOOP, la qual cosa suposa un
creixement de les competències i les oportunitats que des de la regidoria de Joventut oferirem als nostres
joves en situació de desocupació i amb
poca formació acadèmica”. Sorribes ha
detallat que “dins del sistema nacional
de garantia juvenil, JOOP és un programa que coordinen l’IVAJ, la Conselleria
d’Educació i el Servef i que implica la
inscripció en la plataforma del Ministeri
de Treball amb el qual col·labora el Centre d’Informació Juvenil”.
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ACTUALITAT

Borriana REGULA ELS CONTRACTES
DE LLUM I GAS DELS EDIFICIS MUNICIPALS

L

a Junta de Govern Local de Borriana, ha classificat les licitacions
presentades per als contractes a
través dels quals es gestiona el subministrament de llum i gas als diferents
edificis municipals de la ciutat. Després
del primer tràmit realitzat pels serveis
municipals, ara s’obrirà un període per
a la presentació de la documentació

requerida a les empreses que opten
a l’adjudicació. El següent pas serà
l’obertura d’un termini per a les possibles al·legacions, i s’espera que a principis del mes d’octubre s’hagi tancat tot
el procés de regulació dels contractes,
que tal com ha explicat l’edil d’Hisenda Cristina Rius “era un dels aspectes
de la gestió municipal que des de fa

anys estava enquistat i suposava tant
un major volum de treball en la gestió
de la facturació, com un augment de
la despesa, ja que els pagaments per
llum i gas no estaven contemplats en
cap contracte i, per tant, sempre depenien del preu que l’empresa estipulava”. A partir de la regulació i adjudicació del contracte de subministrament
d’aigua i llum, les condicions quedaran
establertes i signades tant per l’empresa com pel consistori i s’evitaran
“les contínues objeccions d’intervenció i algun que un altre informe negatiu dels serveis tècnics municipals”.
Tal com ha avançat la mateixa Rius,
“avui ja sabem i hem pogut classificar
un total de tres propostes per part de
les empreses que opten a la licitació,
per la qual cosa hem avançat bastant
respecte de l’última vegada en la qual
l’anterior govern municipal va intentar
regularitzar la situació però no va obtenir resposta per part de les mercantils,
amb el que va quedar deserta”.

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
ACTIVEN LA IMPLICACIÓ DE COL·LECTIUS
EN LES INVERSIONS DE 2017

L

a segona fase dels Pressupostos Participatius de l’Ajuntament
de Borriana s’ha tancat amb un
nou èxit rotund de participació per part
dels veïns i veïnes de Borriana, que de
nou han confiat en la iniciativa per fer
arribar al consistori les seves peticions o projectes preferits en els quals
invertir el proper any. Així, la novetat
incorporada aquest any per la qual
els col·lectius i associacions de la ciutat poden participar de forma directa
amb la recollida de suports a través
de fulls de signatures ha suposat un

creixement exponencial en la implicació de la ciutadania a l’hora de decidir
que s’han de realitzar les inversions
de fins a 200.000 euros que l’Ajuntament ha reservat per al proper exercici.
Els primers a presentar en el mateix
consistori les signatures que han recollit durant les últimes tres setmanes ha
estat la Federació de Falles, que després d’incloure en les propostes inicials
recollides durant el mes de maig la sol·
licitud de construcció d’un Museu Faller,
han aconseguit els 1.800 suports entre
la població i han fet arribar les fulles de

signatures a la regidoria de Participació
Ciutadana. Tal com explicava el regidor
de l’àrea, Cristofer Del Moral, “resulta
molt satisfactori veure com els col·lectius i associacions han entès la importància de participar directament en la
presa de decisions respecte a les inversions del proper any. Projectes com
l’avalat per les signatures recollides per
la Federació de Falles fan que siguem
coneixedors de les necessitats de la
ciutadania i que, gràcies a això, puguem
treballar en conseqüència per dur a terme les seves propostes”.

esports

La Volta al Clot TORNA A REUNIR

A PROP DE 500 PERSONES EN LA SEVA
QUINZENA EDICIÓ

L

José Pasqual Menero en homes i Chantal Moros en categoria
femenina s’imposen en una prova que va registrar també una
magnífica resposta per part del públic assistent

a quinzena edició de la
coneguda carrera de la
Volta al Clot que des
de fa quinze anys se celebra a Borriana va tornar a
superar totes les expectatives i va aconseguir congregar a prop de 500 participants en les diferents categories en les quals estava dividida la prova, des de
xiquets i xiquetes que van
completar els dos cents
metres de la carrera més
curta, fins als sèniors que
van completar dues voltes
al Clot de la Mare de Déu
en un recorregut de poc
més de sis quilòmetres.
A partir de les sis de la
vesprada han estat els joves, nens i nenes de Borriana els que tenien una
cita amb l’atletisme i amb
el privilegiat paratge del
Clot de la Mare de Déu. I
han respost a la trucada
del Club d’Atletisme Amics
del Clot que organitzaven
la prova, ja que han arribat
a superar les dues centes
inscripcions que donaven
dret a participar en alguna
de les quatre categories
en què quedava dividida
la prova per a menors. I ha
estat a les set en punt de
la vesprada quan també
els més de dos centenars
inscrits i inscrites han pres
posicions en la línia d’eixida
situada al costat de la Tor-

re del Mar per enfrontar-se
als 6,3 quilòmetres dels
quals constava una prova
que com detallava un dels
membres del club organitzador, Ximo Planelles,

“han tornat a convertir-se
en una festa com sempre
hem volgut que sigui la
Volta al Clot, ja que es tractava d’unir a tota la família
al voltant de la pràctica de

l’atletisme, a més d’unirho amb un nou passeig o
visita per un lloc tan emblemàtic per tots nosaltres
com és el Clot de la Mare
de Déu”.
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CULTURA

l’Estiu Especial

L’AJUNTAMENT VISITA
EN LA SEUA DISSETENA EDICIÓ

L

’Estiu Especial de Borriana ha
arribat aquest any a la seua
dissetena edició, i s’ha convertit en tot un referent dins les programacions especials que a nivell
municipal s’organitzen per a aquells
menors amb algun tipus de diversitat funcional. Per això, els representants municipals no han volgut
perdre l’ocasió de visitar als participants en L’Estiu Especial i comprovar de primera mà tant la labor que
realitzen monitors i organitzadors
com l’aprenentatge i l’entreteniment
que aporta a tots aquells que aquest
any s’han inscrit i han cobert el total
de places disponibles.
Durant la visita, tant l’alcaldessa com
el regidor de Serveis Socials han pogut xarrar amb els xiquets i xiquetes
sobre les activitats, tallers i jocs que
es duen a terme des del passat 14
de juliol quan es donara inici a L’Estiu Especial. La musicoteràpia, el
passeig amb cavalls o les visites a
la platja i a la piscina han sigut algunes de les activitats de les que ja han
pogut gaudir durant les tres prime-

res setmanes. Els uns dissimulant la
vergonya de rebre una visita oficial.
D’altres aprofitant la conversa per
explicar tot el que han fet durant els
darrers dies, i tots mostrant en vàries
ocasions l’apreci i l’agraïment cap a
la mestra, els quatre cuidadors i els
dos monitors de L’Estiu Especial pel
seu treball i la capacitat d’oferir oci
i transmissió de valors a cadascun
dels participants.

Tal i com assenyalava l’alcaldessa de
Borriana, Maria Josep Safont, “dóna
gust comprovar la professionalitat
amb la que es porta endavant L’Estiu
Especial de Borriana. Només cal vore
que prompte compliran vint anys
sent un referent d’aquest tipus de
programacions estiuenques que treballen per seguir oferint oportunitats
de lleure i oci tant a les famílies com
als participants”.

LA SEGONA EDICIÓ DE L’EMAC SE
CELEBRARÀ DEL 3 AL 5 DE FEBRER DE 2017

E

l regidor de Cultura, Vicent Granel, i la nova direcció de l’EMAC,
encapçalada per Vicent Tormo, ja
han començat a treballar en la segona
edició d’un festival que va tindre una
gran acollida entre el públic borrianenc
en la primera edició celebrada el passat any, però també de gran part de
les comarques de Castelló. Els bons
resultats han fet que el treball per a
una nova edició s’haja iniciat fa mesos, i per això “anunciem ja les dates

del nou esdeveniment cultural”, que
tornarà a omplir Borriana durant tot
un cap de setmana de la millor música
i de les propostes d’art contemporani
més atractives i d’avantguarda.
Coincidirà en plenes festes patronals
de Sant Blai, i el lloc elegit tornarà a ser
la Casa de la Cultura de Borriana (CMC
La Mercé), amb dos llocs ben diferenciats; el claustre com espai d’art i dels
concerts més importants, i el jardí ar-

queològic on es celebraran concerts,
sessions de djs, tallers infantils, i on
els participants també crearan obres
en directe.
Granel s’ha mostrat molt satisfet per
poder tirar endavant aquest projecte
que va nàixer de la mà de l’associació
EMAC, i que continua perquè tal i com
ha explicat “va aconseguir atraure un
públic de la nostra població que demandava una mescla entre música i art”.

ACTUALITAT
DUES EXPOSICIONS OMPLEN DE PINTURA I
FOTOGRAFIA LA MERCÈ DURANT LES FESTES
DE LA MISERICÒRDIA

E

l Centre Municipal de Cultura
de la Mercè ha tornat a ser el
referent cultural de la ciutat
durant les festes patronals de la
Misericòrdia 2016. Els veïns i veïnes de Borriana, i tots aquells que
s’han apropat a la ciutat durant les
festes han pogut gaudir de la mostra “Borriana Pintada”, que és una
recopilació d’obres en les quals es
poden trobar multitud de racons
o llocs emblemàtics de la ciutat de
Borriana. Tal com ha explicat l’edil
de Festes, Vicent Granel, “les festes
patronals són el moment en el qual
els veïns i veïnes de Borriana ixen al
carrer a compartir alguns dels moments més especials de l’any, i precisament aquesta exposició el que
pretén és sumar un alternativa més
com és l’art de la pintura perquè la
ciutadania puga gaudir de la festa,
la cultura o les nostres tradicions”.
A pocs metres, també en el mateix

CMC La Mercè, s’obria l’exposició
de la Federació de Penyes de bous
al carrer on es recullen desenes de
fotografies que recullen els festejos
de multitud de poblacions. La mateixa alcaldessa, Maria Josep Safont, va

estar present en una inauguració on
es podien contemplar instantànies
de festejos, com per exemple, el bou
en corda de Santa Bàrbera entre
moltes d’altres del conjunt del territori valencià.
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ACTUALITAT
LA SETMANA DEL MAR DEL CLUB NÀUTIC TORNA A POSAR EN VALOR
LA POTENCIALITAT DEL LITORAL I LES SEUES INSTAL·LACIONS

Durant tota una setmana, el Club Nàutic de Borriana ha celebrat tot un seguit d’activitats que combinen l’entreteniment de xiquets i joves amb la celebració dels reconeguts concursos de pesca i vela o

les nits gastronòmiques, ja que cada jornada s’ha
tancat amb un paiporta o algun tipus de trobada al
voltant de la taula on els participants en la Setmana del Mar han pogut repassar el més destacat del
dia o reposar forces de cara a la següent jornada.
Cadascuna de les set jornades en les quals es desenvolupen les activitats està repleta d’ofertes per a
aquells que desitgen conèixer o gaudir d’una programació centrada en la posada en valor i el coneixement
de la ciutadania de les potencialitats de la zona marítima borrianenca. Tal com manifestava l’alcaldessa de
Borriana Maria Josep Safont, que va participar en l’acte
d’inauguració junt al regidor de Zona Marítima, Vicent
Aparisi, “durant tota una setmana s’ofereixen activitats
de tot tipus que suposen un gran recolzament a l’hora de donar a conèixer les possibilitats d’oci, turisme,
esport o ciència al voltant del món marítim. Per tant,
seguir situant a Borriana com a referent en aquests
camps és d’agrair per tots aquells que participen de
forma directa en l’organització de la Setmana del Mar”.

BORRIANA I ECOVIDRIO PREMIEN ALS ESTABLIMENTS QUE
PARTICIPEN EN LA CAMPANYA “PREN NOTA, RECICLA VIDRE”

El regidor de Via Pública i Zona Marítima, Vicent Aparisi, i l’edil
d’Hisenda, Cristina Rius, s’han desplaçat fins a la zona de La
Serratella per lliurar junt als membres d’Ecovidrio el reconeixement al restaurant Brisamar per la seva participació i èxit
aconseguit dins de la campanya “Pren nota, recicla vidre” que
s’ha dut a terme durant els últims mesos d’estiu a la ciutat.
En total han estat fins a 42 establiments els que s’han sumat a la campanya “Pren nota, recicla vidre”, dels quals més
de la meitat han sol·licitat el material en forma de povals

i recipients visibles per guanyar en efectivitat, que es posaven a la disposició dels restauradors. Tal com destacaven els membres d’Ecovidrio, “el restaurant Brisamar s’ha
convertit en l’exemple perfecte de com portar endavant la
campanya, ja que des del primer moment van sol·licitar els
povals especials, van fer visible la iniciativa amb la col·locació de distintius en diversos punts de la terrassa, i van aconseguir acumular una gran quantitat de vidre que ara podrà
ser reciclat i tindrà un nou ús”.

cultura

Borriana HA ESTAT PRESENT AL FESTIVAL

INTERNACIONAL DE FOCLORE DE SAUJON AMB EL
GRUP DE DANSES TRADICIONAL L'ARENILLA
El Grup de Danses Tradicionals l’Arenilla de Borriana es va
desplaçar el passat agost fins a la localitat francesa de Saujon,
per participar de la programació que cada estiu s'organitza en el
Festival Internacional de Folklore, un dels més reconeguts i amb
major participació de tot el continent.

Durant els dies del festival, el grup
l’Arenilla va poder mostrar la música i
balls tradicionals valencians a través
de les diferents desfilades i actuacions que van tindre lloc als diferents
carrers, places i parcs de Saujon.
També va participar en el festival de
Pont-l’Abbé-d’Arnoult i a l’abadia de
Sablonceaux.
A més de la participació de l’agrupació borrianenca, el festival va comptar amb la presència d’un grup provinent de Romania i del grup amfitrió,
Les Batégails de Saintonge, dos associacions culturals que ja quedaran
pràcticament agermanades amb els
representants borrianencs. Durant
els dies del festival, el grup l’Arenilla
va poder mostrar la música i balls
tradicionals valencians a través de
les diferents desfilades i actuacions
als carrers, places i parcs de Saujon.
També va participar en el festival de
Pont-l’Abbé-d’Arnoult i a l’abadia de
Sablonceaux. D'aquesta forma, L'Arenilla continua exportant les tradicions valencianes arreu del continent,
i suma una nova experiència a la seua
trajectòria dins i fora de les fronteres
valencianes. A més, enguany l’Arenilla
celebra el seu 15 aniversari i prompte
es coneixeran les activitats especials
que se’n preparen. Durant els darrers
anys també L’Arenilla també ha representat Borriana en festivals internacionals d’Itàlia en dues ocasions,
Lituània, quatre vegades a Portugal,
Canadà, Bèlgica, Anglaterra o el País
Basc.

L’Arenilla continua exportant les tradicions
valencianes arreu del continent i suma una nova
experiència a la seua trajectòria
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II Marxa de Torxes
ALQUERIES N.P. - BURRIANA
Un acte obert a toda la població en general.

Cruz Roja

DESTINA LA
RECAUDACIÓN DE
LA RIFA SOLIDARIA
A LA PARTIDA
FONDO SOCIAL

Este proyecto se impulsa gracias a
la recaudación de la tradicional rifa
solidaria celebrada el pasado día 9
de Septiembre en la localidad. El resultado económico ha sido mayor del
esperado consiguiendo 1206€ de recaudación, como así lo ha manifestado Josep Lluís Traver, responsable del
área económica.
Luz y Medicamentos: Cruz Roja Burriana proporcionará ayuda a familias
afectadas por la crisis económica y
social del municipio de Burriana.

participaran amb la II Marxa de Torxes
Alqueríes N.P - Burriana, que es celebrará
el proper divendres 7 d’octubre
L'activitat consisteix a realitzar a peu un recorregut de 5Km,
portant una torxa que simbolitza la força i la unitat de totes
les persones que contribueixen solidàriament amb la seua
acció a millorar el món, similar al que s'organitza anualment
en Solferino (Itàlia), on al juny de 1859 Henry Dunant sent
testimoni del sofriment i mort de milers d'homes en el camp
de batalla, es va posar en acció per a mobilitzar als ciutadans
dels pobles veïns per a atendre als ferits, creant així el que avui
en dia és la major organització humanitària del món,
"El Moviment Internacional de la
CREU ROJA i LA MITJA LLUNA ROJA.

Anima’t i participa.
GRÀCIES A TOTS i TOTES.
CREU ROJA ERES TU
FES-TE VOLUNTARI/A

Comedor escolar: Se desarrollará en
coordinación con los centros educativos que colaboran con Cruz Roja,
así como con Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Burriana.
El objetivo fundamental, en palabras
del presidente de Cruz Roja Burriana, José Manuel Barberá, es "facilitar
prestaciones y ayudas para cubrir
la necesidad de comedor escolar a
aquellos estudiantes que no cuenten
con recursos suficientes para cubrir
los gastos que demanda su alimentación logrando así integrar esos
menores en situación vulnerable en
los propios centros educativos, al tiempo que potenciamos un régimen
alimentario adecuado y una dieta
sana y equilibrada entre los niños/
as".
Un requisito imprescindible es que
los alumnos beneficiarios asistan a
clase de forma regular en los centros
escolares y que sus familias no reciban ayudas de entidades públicas o
privadas por este mismo concepto.

educació

EL període

d’adaptació AL

CENTRE INFANTIL

L’entrada del xiquet a l’escola
suposa per a molts la primera
experiència de separació important de l’entorn familiar. Cal
tenir en compte que el xiquet
ix d’un espai molt conegut que
li proporciona seguretat per a
entrar en un espai desconegut
amb persones distintes i amb
costums diferents... i on no és
el centre d’atenció. Per això
aquesta separació pot provocar ansietat, malestar i incertesa, tant als xiquets com a les
famílies.
Durant aquest període els
adults hem de mostrar-nos
comprensius i tolerants, entenent tot el que l’entrada a
l’escola suposa per al xiquet:
en algunes ocasions, manifestarà la seua incertesa amb falta d’apetit, problemes de son,
dificultats de comportament,
etc.
Els adults que estem amb ells,
en primer lloc, hem d’acceptar
i comprendre els seus canvis i
protestes; mostrar-nos comprensius i tractar de transmetre’ls sentiments de seguretat.
Com més segur d’ell mateix
i més autònom siga el nostre
fill, menys angoixa demostre
la família i més comprensius
siguen els professionals que
se’n facen càrrec, més ràpida i
fàcil serà l’adaptació. Es tracta d’un període transitori, que
normalment en poc de temps
superen, arribant a sentir-se
molt segurs al centre infantil.

ALGUNES REFLEXIONS QUE PODEN AJUDAR A ANAR A
L’ESCOLA AMB MÉS SEGURETAT
Si nosaltres tenim clar que anar a l’escola és beneficiós per a ells, els transmetrem seguretat i això els llevarà l’angoixa. Si ens perceben temorosos o
insegurs, els transmetrem les nostres pors i els costarà més l’adaptació: per
això és molt important que triem un centre infantil de la nostra total confiança i, una vegada escollit, confiem en els professionals. No és convenient fer
coincidir l’entrada al centre infantil amb canvis importants de la família. Una
vegada heu pres la decisió de dur-lo a escola, intenteu mostrar-vos segurs,
tranquils, comprensius i tolerants.
• Podem realitzar alguna visita prèvia amb el xiquet a l’escola infantil triada
perquè aquest lloc li vaja resultant un espai conegut.
• Mantinguem contactes previs amb els professionals de l’escola i seguim
amb aquests contactes periòdicament. Això ens farà sentir-nos més segurs.
• Dotem el nostre fill d’autonomia per tal que es trobe més segur i confiat.
• Tractem de comprendre’l, però procurem no sobreprotegir-lo.
• Tractem de mostrar una actitud tranquil·la i fer un comiat afectiu, però com
més curt millor.
• De tant en tant, parlem a casa dels aspectes positius d’anar a l’escoleta:
un pati gran per a jugar, una classe bonica, contes, amiguets, però amb
naturalitat i no a tota hora (en tal cas només aconseguirem angoixar-lo).
• Si ens sentim malament per deixar-lo a l’escoleta, pensem en totes les coses positives que li aportarà. En cas contrari, el vostre fill percebrà la vostra
actitud com a dubitativa i això no ajudarà a l’adaptació.
• Procureu que falle només quan està malalt, ja que si està un temps sense
anar-hi haurà de fer una nova adaptació (en qualsevol cas el pediatre és qui
té la darrera paraula).
• No l’enganyeu mai (és contraproduent dir-li “mamà i papà se’n van a aparcar i tornen de seguida”, si no és veritat).
• El fet de ser molt puntuals quan l’espereu a l’hora de l’eixida també li donarà seguretat.
Sobretot doneu-li temps i tingueu molta paciència, de segur que prompte el veureu gaudir i aprendre moltes coses.
Per a obtenir més informació, podeu consultar el web següent
adi.burriana.es
ADI: 964 033 208 / 630 717 097 de 9 a 14 hores (cita prèvia)
Servei públic i gratuït
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L’AJUNTAMENT DE BORRIANA REP DUES VISITES
ESPORTIVES D’ALT NIVELL DURANT EL MES D’AGOST
Borriana s’està convertint
en el que alguns ja coneixen
com “la ciutat del kayak
polo”, degut al recolzament
que des del consistori,
la federació valenciana,
les Escoles de la Mar o
la Marina Burriananova
s’està donant aquesta
disciplina
esportiva.
Bona prova d’això ha
estat la visita oficial de
la selecció espanyola de
kayak polo que durant
diverses
jornades
ha
estat entrenant-se a les
instal·lacions que com
recordava el seleccionador
nacional, Jorge Pérez,
“són de les millors en les
que hem pogut realitzar
una preparació, ja que
combinen la possibilitat
d’un hostatge molt proper
a unes instal·lacions que
oferixen tot tipus de
possibilitats.
A més, pocs dies abans
de la seua participació
als Jocs Olímpics de
Rio
de
Janeiro,
els
llançadors Frank Casañas
i Lois Maikel Martínez han
realitzat una visita oficial
a Borriana junt al seu
entrenador, Toni Simarro.
Després de conversar
amb l’alcaldessa, Maria
Josep Safont i el regidor
d’Esports Vicent Granel,
els llançadors també han
visitat l’Escola d’Estiu de
Borriana, on centenars
de xiquets i xiquetes els
han rebut com a autèntics
herois i, fins i tot, els han fet
entrega d’unes medalles
com a bon presagi abans
dels Jocs.

La ciutat ha estat punt de trobada de diversos
jugadors d’alt nivell del kayak que conformen
l’equip de la Selecció Espanyola de Kayak Polo

EDUCACIÓ
ENTRA EN VIGOR LA NOVA ORDENANÇA CONTRA
EL MOSQUIT TIGRE PER SEGUIR REDUINT LA SEUA
PRESÈNCIA A BORRIANA

La nova Ordenança Municipal per a la prevenció i el control
dels mosquits i, particularment del mosquit tigre, ha entrat
en vigor a Borriana, amb l’objectiu de seguir reduint l’afecció
per la presència de l’insecte durant l’època estival. Després
de les correccions realitzades en el text durant els darrers
dos mesos, i de la seua aprovació en la darrera sessió
ordinària del Ple municipal, la nova ordenança té com a
finalitat “continuar augmentant els mecanismes de lluita
contra les possibles plagues de mosquit tigre al conjunt
del terme municipal, entre els que sempre ens agrada
destacar la conscienciació de la població cap a aquesta
problemàtica, ja que de la col·laboració entre consistori
i ciutadania en depèn també l’èxit obtingut fins ara en la
prevenció i lluita contra el mosquit”, tal i com ha destacat
el màxim responsable de l’àrea sanitària municipal, Manel
Navarro. Per això durant els darrers tres mesos s’han
realitzat tota una sèrie de xarrades informatives en els
districtes i punts més conflictius del conjunt del terme
municipal per dotar de tècniques i aconsellar a la ciutadania
sobre com lluitar contra la presència del mosquit. Així,
tant l’avançament de la campanya de prevenció per part
de la regidoria de Sanitat que va iniciar els tractaments
ja al mes de març, com la col·laboració ciutadana que ha
augmentat considerablement respecte a anys anteriors,

han fet que l’afecció durant el que ha transcorregut d’estiu
de 2016 siga molt menor, i la presència del mosquit s’haja
vist reduïda considerablement. De fet, una de les dades que
millor expliquen la reducció tant dels focus de proliferació
del mosquit com les molèsties ocasionades als veïns, és la
baixada en més d’un 80 per cent de les queixes registrades.
Si durant l’estiu de 2015 la xifra va superar les 300 a finals
del mes de juliol, durant aquest any, a penes han superat
les quaranta.
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ACTIVITATS
El 19 de setembre comença un nou curs al Centre Municipal de
les Arts Rafel Martí de Viciana i encara estàs a temps per aprendre dansa, arts plàstiques i música amb un equip de professors
que, a més de coneixements de qualitat, també transmet passió
per l’art. I en unes instal·lacions úniques a Castelló. Ensenyem a
gaudir de l’art a nadons i a gent gran, l’edat no és un límit.
I quines són les activitats més demanades?

SI PARLEM D‘ARTS
PLÀSTIQUES…
Pintar, dibuixar, aprendre la tècnica del gravat o fer ceràmica en
aules obertes al cel i de la mà de mestres inspiradors, això és
el que ha atret centenars d’alumnes fins al nostre centre. Els
xiquets descobreixen la llibertat de l’expressió gràfica alhora que
potencien la seua creativitat, els joves aprenen diferents tècniques de les arts plàstiques amb itineraris combinats de dibuix,
pintura i ceràmica. També és una de les activitats més sol·licitades pels adults, els quals es deixen anar entre pinzells i argila.

SI PARLEM DE DANSA…
Un elevat nombre d’alumnes han reservat ja el seu lloc per a
aprendre expressió corporal mitjançant alguna de les vessants
de la dansa. Davant grans espills, xiquets, joves, adults i gent
gran es deixen envair per la música i amb els mestres reprodueixen originals coreografies damunt els tapissos.

SI PARLEM DE MÚSICA…

Les aules del Conservatori Abel Mus i l’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert estaran plenes d’alumnes que aprendran a
tocar fins a 19 instruments diferents, la majoria de conservatori
com ara el contrabaix, el fagot, la trompa, el trombó, el violoncel
o la viola. Com no podia ser d’altra manera, els cursos de música
moderna repeteixen l’èxit de la passada edició.

I PER ALS MÉS MENUTS...
Si tens entre 1 i 7 anys, al centre pots tindre la teua primera
experiència amb la música, la dansa i les arts plàstiques mitjançant el Jardí Artístic, el projecte més innovador i celebrat per
apropar-se a les arts i desenvolupar la creativitat.
Ja t’has decidit? No deixes passar l’oportunitat de gaudir de l’art.
Pots triar entre vora un centenar d’activitats adaptades a totes les edats i relacionades amb les arts plàstiques, la música
i la dansa. Un equip de 34 professors, altament qualificats en
la seua disciplina, et transmetrà amb entusiasme els seus coneixements en més d’una vintena d’aules de gran capacitat i
perfectament equipades.
Més informació:
www.cmeviciana.es
964033230
info@cmeviciana.es

Els xiquets entenen el moviment del cos al
ritme de la música com una mena de joc que,
a més, els manté en forma física, els socialitza i els reforça l’autoestima. Al CMA els xiquets entre 8 i 11 anys opten a una formació
elemental de dansa que inclou la vessant
acadèmica, contemporània i espanyola de la
disciplina, així com coneixements en expressió musical i rítmica. Gran quantitat de joves
han triat algun dels cicles especialitzats i
molts adults també s’han apuntat a les diferents modalitats de dansa.

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
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CONTINUAMOS avanzando
No hay duda de que el verano, próximo a finalizar, ha sido un periodo
cargado de gestión y trabajo para el equipo Socialista, siempre con el
afán de defender los intereses ciudadanos y avanzar en la tramitación
de las cuestiones que Burriana necesita. Y es porque nuestra verdadera gratificación no son ni las vacaciones ni el descanso, sino que
nuestra Ciudad tenga lo que se merece, y cuanto antes. Los ejemplos,
son numerosos:
LA AVENIDA DEL PUERTO
Muchas veces se ha hablado de este tema, y hoy por fin podemos
decir que la avenida del puerto será una realidad; un vial por el que,
además de los vehículos a motor, ciclistas y peatones puedan desplazarse con seguridad. En este tema se ha dado un paso más, pues
mientras se escriben estas líneas al adjudicación de las obras es inminente, para que éstas empiecen cuanto antes, lejos de las promesas
vanas a las que durante veinte años otros nos han acostumbrado.
Siempre hemos dicho que gobernamos para todos, pero no con palabras, sino con hechos, y he aquí una prueba más de trabajo y de
verdadero interés por la ciudadanía y sus necesidades, apostando por
dotar de la seguridad necesaria al vial vertebrador de Burriana con el
Puerto.
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
La Escuela Infantil Municipal Infante Felipe también es otra prueba de
gestión. Hoy ya es un centro plenamente operativo y homologado/
autorizado por la correspondiente Conselleria, cumpliendo con todos
y cada uno de los requisitos legales, como no podía ser de otra manera.
En colaboración con la empresa adjudicataria, y con gestión interesada también de este Ayuntamiento, hemos mejorado sus instalaciones
ofreciendo un proyecto educativo de calidad, como corresponde. Sabemos que, como todo, es mejorable, y nos comprometemos a seguir
trabajando para defender un Centro emblemático para Burriana.
CEIP CARDENAL TARANCÓN
Los hechos están ahí, para verse, y las obras que comenzaron en
junio en el CEIP avanzan a muy buen ritmo, gracias a la gestión de
los Socialistas en educación e infraestructuras. Era una de nuestras
prioridades y hoy es una realidad que servirá para mejorar la situación
educativa de los alumnos, sus familias y los docentes que tantos años
han sufrido la desidia de quienes debían velar por sus intereses y sólo
se dedicaban a prometer.
ARENAL SOUND
No podemos sino felicitarnos por la pasada edición del Arenal Sound,
en la que se cumplió estrictamente con la legalidad y además se registraron menos incidencias que nunca –como fue evidente y palmario-, y por ello, quien merece la mayor de las felicitaciones es la
ciudadanía de Burriana.

El camino ha sido difícil, pero no se dejó de trabajar jamás para que
todo saliera, y saliera bien. Un trabajo que los Socialistas coordinamos
con la empresa y con la Dirección Territorial de Justicia de la Generalitat, a quienes también damos nuestro más sincero agradecimiento,
para que todos los trámites fueran los correctos. Siendo además destacable cómo el cambio de ubicación ha sido bien acogido por los vecinos y los sounders, y ha repercutido positivamente en los comercios
y negocios del municipio.
Burriana ha vuelto a gozar de este gran festival, y hoy podemos decir
que los Socialistas ya estamos trabajando para que la edición de 2017
también se celebre en Burriana.
FIESTAS DE LA MISERICORDIA
Antes que nada, debemos felicitar a los vecinos por su civismo y la
participación en las pasadas fiestas patronales de la Misercordia, si
bien continuaremos trabajando, con las peñas y las fuerzas del orden
–a quienes también manifestamos nuestro agradecimiento junto a
los voluntarios de protección civil y la “comissió del bou”-, para minimizar molestias, por las cuales pedimos disculpas.
Unas fiestas que han demostrado nuevamente la capacidad de los
Socialistas para mantener y potenciar las tradiciones –por las que
siempre hemos apostado- pero también innovar y ofrecer actividades variadas para todos los públicos, donde ha aumentado la participación.
Este año se han incrementado los eventos dirigidos a los más pequeños y mayores, y se ha introducido un “ginkana” para las peñas y grupos, que han recibido buena aceptación por el público, y los Socialistas
continuaremos trabajando en esa línea: para ofrecer alternativas culturales y festivas para todos, e impulsando las actividades en el recinto de la fiesta, donde este año el grupo “interpenyes” ha realizado
también dos nuevas actuaciones con muy buena acogida.
También, este año la batalla de flores ha contado con una amplísima
participación, siendo de destacar como las carrozas de la Junta Local
Fallera se han institucionalizado y unificado para que en lo sucesivo
todas las representantes municipales reciban el mismo trato, y todo
ello sin que haya costado un céntimo a las arcas públicas.
Como ven, ha sido un verano cargado de actividad y gestión, y sobre
todo con resultados… no duden que los Socialistas estamos para eso:
para trabajar para todos y que Burriana avance!
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UN NOU CURS AMB solucions i treball
El nou curs escolar ha començat en bon peu
a la ciutat de Borriana. La política educativa
de Compromís ha donat un salt de qualitat
per als borrianencs i borrianenques, que han
vist que en any i mig de govern, s’han aconseguit moltes millores que restaven amb les
sigles del PP. L’Educació ha aconseguit tindre
l’interès que es mereix de la mà del Conseller d’Educació, Vicent Marzà, amb la posada
en marxa de col·legis, i la creació de noves
iniciatives per a totes i tots.
Borriana va aconseguir l’any passat tindre la
primera aula de 0 a 3 anys al CEIP Francesc
Roca i Alcaide gratuïta, com a novetat a tot
el panorama educatiu valencià. Aquest any,
l’aposta ha seguit al nostre poble amb una
nova aula de 2 anys al CEIP Cardenal Tarancón, la qual cosa vol dir que estem avançant
en l’escolarització de 0 a 3 anys a Borriana.
El nostre municipi ha rebut amb Educació el
que abans era l’oblit, i en solament dos anys
s’han sumat dos aules d’ensenyament que
abans no s’esperaven dins del col·lectiu educatiu.
A l’augment de les aules de 0 a 3 anys gratuïtes a Borriana es suma una necessitat de
fa més de 9 anys a Borriana com és la construcció CEIP Cardenal Tarancón. Un col·legi
que va nàixer en barracons a l’avinguda Rei
Jaume I, que ha tingut alumnes que no han
pogut gaudir de la seua nova escola perquè
han acabat el cicle. Borriana porta més de
9 anys amb els alumnes del CEIP Cardenal
Tarancón en barracons, i aquest passat mes
de maig, es varen iniciar les obres del nou
centre. Des de Compromís no hem posat
cap primera pedra, ni signatures de protocols d’intencions, si no que ens hem posat a
treballar per a que el col·legi fora una realitat,
i al curs 2017-2018, els xiquets i xiquetes
puguen gaudir de noves instal·lacions, fora
dels barracons. Eixa és la gran diferència de
fer política per a les persones, i no per a uns
mateixa. Durant molts anys el PP sol ha sabut enganyar, i en Compromís treballarem
per fer realitat el somni de molts xiquets i
xiquetes, pares i mares.
Borriana ha estat tacada del major cas de
corrupció organitzat pel PP en terres valencianes, el cas CIEGSA, en Educació. Borriana
es troba a la llista dels centres dels sobrecostos, amb els col·legis José Iturbi (2002) i
Novenes de Calatrava (2007) i l’IES Llombai
(2007), en l’etapa de govern del PP a la Generalitat Valenciana. El cas més escanda-

lós dels tres centres és el de la construcció
de l’IES Llombai on l’adjudicació va ser de
7.050.897,65 milions d’euros i el cost final
de l’obra va ser de 11.644.534,72 milions
d’euros. Compromís ja ha denunciat que el
sobre-cost va ser d’un 65%, el que suposa
4.593.637,07 milions d’euros de més que no
es van quedar a Borriana, sinó que van desaparèixer. Amb tots els diners gastats de més
en els tres centres educatius de Borriana, 6
milions d’euros, Borriana podria comptar ja
amb el nou col·legi Cardenal Tarancón.
I junt a les infraestructures, Compromís ha
apostat pel programa Xarxa Llibres, on moltes famílies han vist com d’un any a l’altre, la
inversió en els llibres dels seus fills i filles ha
baixat, amb l’objectiu de compartir una educació pública i més justa. Hem apostat amb
una inversió de 250.000 euros per a les ajudes per als llibres, un ajuda que les famílies
de Borriana han vist en la compra dels llibres.
Per altra banda, durant aquest mes de setembre s’ha iniciat la contractació dels 102
treballadors del sector agrícola per a realitzar labors d’adequació i millora de les zones
agrícoles i camins rurals del conjunt del terme municipal. La regidoria encarregada de
la dinamització d’ocupació gestionada per
Compromís ha destinat un total de 201.674
euros procedents del Servei Estatal Públic
d’Ocupació. El treball continua en marxa,
amb l’adjudicació de les obres per al nou vial
que connectarà el casc antic i la zona marítima, amb el que es vertebrarà el tràfic, i també la societat del nostre municipi. Una obra

important a la que es destinarà mig milió
d’euros amb la col·laboració de la Generalitat
Valenciana, i que es farà realitat després de
molts anys de desenganys patits pels antic
governants del nostre municipi.
I per últim, Compromís convida a tota la ciutadania a un dels esdeveniments esportius
més importants que acollirà la nostra ciutat
el primer cap de setmana d’octubre. El Campionat Europeu de Club de Caiac Pol farà que
Borriana reba a 800 persones de tota Europa
per a la pràctica d’un esport desconegut per a
alguns, però molt valorat per altres en la nostra ciutat. Les instal·lacions en les que compta el port de Borriana per a la pràctica del caiac pol són úniques, i per tant, ens converteix
en la #ciutatdelcaiacpol durant aquest any,
amb el Campionat Nacional i l’Europeu, i amb
expectatives per poder donar el salt més
gran. El recolzament als esports nàutics és
una prioritat, amb l’oportunitat que la mar de
Borriana ofereix davant d’altres poblacions.
En aquest cas, l’esport i el turisme van lligats
de la mà per promocionar una oferta nàutica
que fins ara no havia estat aprofitada.
Nosaltres continuem treballant, i si vols fernos 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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PARTICIPAR ÉS Democràcia
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana volem donar el nostre agraïment
a totes les persones que han participat
en la segona fase dels pressupostos
participatius per a 2017. En esta fase
es tractava de recollir suports per a les
propostes que es van presentar durant
el mes de maig, que es van agrupar en
40. Esta segona fase ha comptat amb
una participació molt elevada, ja que
són quasi tres mil persones les que hi
han participat, i que han donat més de
sis mil suports. Els nous procediments
de participació ha permés que les associacions i col·lectius locals s’hagen
organitzat per a recollir els suports a
les propostes que havien presentat en
la primer fase. Sense cap dubte, això
significa que les associacions tenen
un bon funcionament i serveixen per a
vertebrar les demandes de la població.
Però, també he de fer menció als nombrosos ciutadans i ciutadanes que no
pertanyen a estos col·lectius i que han
dipositat les paperetes en les urnes,
demostrant un alt grau d’implicació en
esta consulta. En burriana.es es poden
consultar els suports que han obtingut
cada una de les 40 propostes i les 15
primeres que passen a la tercera fase.
El pròxim 30 de setembre començarà la
tercera i última fase dels pressupostos
participatius, que finalitzarà el 31 d’octubre. Cridem a la participació una altra
vegada per a determinar quines seran
les propostes que finalment es portaran a terme. Volem recordar que per al
2017 es disposen de 200.000 euros per
a estes inversions. Com en la fase anterior, les votacions es podran fer amb
paperetes, en les urnes habilitades a
les diferents instal·lacions i locals municipals, per Internet, i també es podran
recollir vots en fulls de firmes.
L’experiència dels primers pressupostos participatius de l’any passat ens ha
servit per a millorar els processos de
participació i per a esmenar deficiències, però també per a respondre a les
demandes de participació de la societat
de Borriana, que una vegada més ha demostrat la seua maduresa democràtica
i la seua voluntat de no quedar-se al
marge quan se li ofereixen ferramentes
per a participar.

I una altra mostra de la implicació de
la societat en tot allò relacionat amb la
participació
és el bon funcionament del Consell Social de la ciutat i de les seues comissions de treball. Durant el mes de juliol
ens hem reunit amb les sis comissions
de treball, que engloben tots els àmbits
fonamentals d’una ciutat: cultura i educació, urbanisme, agricultura i comerç,
indústria, medi ambient, etc., amb la finalitat de proposar accions i mesures a
l’Equip de Govern per a incloure-les en
els pressupostos de la ciutat de 2017.
La participació de les diferents associacions i col·lectius representats en este
organisme ha sigut excel·lent, tant pel
nombre de persones participants, com
pel que fa a les idees i propostes que
s’han aportat i que s’estudiaran per part
de les regidories corresponents.
Amb estos dos exemples podem dir
clarament que els borrianencs i les
borrianenques volen que s’escolten les
seues opinions, volen prendre part en
la presa de decisions, estan a favor de
la participació i per això cal proporcionar-los des de l’administració els mecanismes adients. D’esta manera augmentem la qualitat democràtica de la
nostra gestió. Participar és democràcia.

EL TREBALL DEL CERCLE DE PODEM
BORRIANA
L’última setmana d’agost va tindre lloc
al local de Podem l’assemblea preceptiva per a formalitzar el procés que
portarà a activar el Cercle, dins de la
campanya estatal #ActivaTuCirculo. En
la reunió es va comprovar que el Cercle
de Borriana complia tots els requisits
i es va crear un equip de treball per a
elaborar i trametre la documentació requerida per a este procés a la Secretaria
d’Organització.
Membres del Cercle van assistir a la Primera Trobada de la Militància de Podem
del País Valencià, que va tindre lloc a
Torrent. També hem assistit a l’assemblea d’activació del Cercle de Podem de
Nules.

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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Puro
teatro
“Se han de escuchar siempre las demandas de la ciudadanía, que en este caso
ha reclamado diálogo, que se respete a
aquellos que en ocasiones no comparten las mismas opiniones. (...) Burriana
ha de avanzar desde el respeto y se ha
de poner siempre por delante los intereses de la ciudad y de la gente, sin
enfrentamientos partidistas, desde la
madurez que aporta nuestro sistema
democrático”.
¿Recuerdan estas palabras? Las pronunció la líder del PSPV, María José
Safont, el 13 de junio de 2015 en la
sesión de investidura. Un pleno en el
que asumía la vara de mando para
gobernar de la mano de Compromís
y Podemos. Los partidos que le daban los votos suficientes para poder
ocupar la alcaldía. Los que hoy han
convertido aquel “Acord per Borriana”
que venía a “salvar a las personas” en
el yugo de una ciudad sometida a los
designios, caprichos y egos de tres
formaciones políticas que se dan codazos por salir en la foto.
Nosotros entregamos un ayuntamiento “estable presupuestariamente y
sostenible financieramente”, tal y como
nuestro portavoz, Juan Fuster, declaraba en aquella sesión de investidura
y como reflejaron todos los informes
técnicos municipales. Hoy, 15 meses
después de esa política de gestos,
irresponsabilidades, dejadez y engaños, Burriana se precipita a un Plan
Económico Financiera (PEF) obligado
por la nefasta gestión económica de
una delegación de Hacienda, la socialista, plegada ante los designios de
dos partidos que marcan los tiempos:
Compromís y Podemos.
En junio de 2015, las palabras de
nuestro portavoz al entregar el testigo de la gestión venía apoyada con
unas cuentas en positivo. Las mismas
que permitieron al tripartito disponer
de 1,2 millones de euros más para
elaborar el presupuesto de 2016, así
como un remanente de tesorería a

cierre del ejercicio de un extra de 1,3
millones de euros. Es decir, un saldo
en positivo de 2,5 millones de euros.
Estos fondos, en manos de una coalición cegada por caprichos, se han
evaporado en cuestión de meses. Y lo
han hecho por la decisión de tres partidos incapaces de primar Burriana
frente a sus sillones. ¿Les suena? Es
la misma situación que España está
sufriendo a nivel nacional. Anteponer
el sillón a la gobernabilidad nunca fue
sinónimo de éxito.
Y los resultados los estamos sufriendo en Burriana. Las políticas sin criterio, cortoplacistas, las que responden
a los egos de los partidos dirigentes
desde la más absoluta descoordinación son las que ignoran al pueblo soberano, las que llevan a la deriva a un
país, a una ciudad, las que nos niegan
el futuro en Burriana desde que hace
15 meses nos vendieron promesas
basadas en mentiras.
Hoy, en realidad, quienes se han rescatado han sido los miembros de una
coalición que no genera inversión ni

oportunidades, que ha sido incapaz
de generar un solo contrato e incentivar la promoción para generar desarrollo. Once concejales, seis del PSPV,
tres de Compromís y dos de Podemos, rescatados por una ciudad a la
que han dejado tirada.
Y prueba de ello es el abandono que
sufren nuestras calles, la suciedad
que se acumula en la vía pública, parques y plazas. El desgobierno que
ha provocado que pasados 15 meses Burriana siga sin un mercado en
la playa, que haya dado la espalda al
comercio generando la rebelión de los
profesionales y que hayamos vivido
un hecho tristemente histórico: la intervención del Consell para garantizar
la celebración de un festival.
La misma incapacidad de gestión que
sigue dando excusas de mal pagador
para justificar la nula puesta en marcha del autobús a la UJI anunciado el
pasado año, la que sigue sin trabajar
para crear una Escuela Oficial de Idiomas de carácter comarcal... La misma
nueva política a la que ya se le ha caído la careta.
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El día que nos cambiaron las
tres coronas por boinas
Las alegrías y las penas pasan, la sumisión permanece eternamente.

informe alguno que lo respalde y se
cede la competencia a Valencia.

Debo reconocer que me creí, durante
mucho tiempo, que las tres coronas que
lucen en la bandera de Burriana eran
“para que jamás se inclinara ante nadie”.

¿Que hay que respetar el Plan de
Usos de la zona de la Malvarrosa? Se
cambia o se ignora directamente.

También reconozco el orgullo que sentía al leer en la Carta Pobla de Castellón
que su nombre era “Castelló de Burriana”.
Recuerdo cuando toda Burriana salió
a la calle a defender su agua frente a
intentos externos de apropiársela. Casualmente el gobierno local era del mismo color que el actual
Mi inocencia, rayando la estupidez, me
llegó a hacer creer que el Alcalde de mi
ciudad mandaba algo y que defendía el
interés municipal ante designios partidistas y foráneos.
Ahora, de golpe, la realidad se ha impuesto.
El trimalpartido que se pasea por lo que
un día fue el “Magnífico Ayuntamiento
de Burriana” y que ahora es una subdelegación o una agencia de colocación ha
reconocido, a buenas horas, su incompetencia.
Se declará incompetente para decidir, si
es que alguna vez había decidido algo
más que sus sueldos, acerca de la celebración en Burriana de una nueva edición de Festival Arenal Sound.

¿Que hay sentencias judiciales, ganadas por los vecinos, donde se
reconoce que sus derechos fundamentales fueron vulnerados? Nada
puede detener al Alopécicus Buitres
Morellansis y sus huestes.
Entonces, si nos gobiernan desde
Valencia ¿que pintan aquí? Váyanse a
su casa y nos ahorraremos unos opíparos sueldos.
A tal punto ha llegado la sumisión,
la rendición con armas y bagajes, la
“bajada de pantalones y faldas”, que
se han celebrado reuniones para
tratar el tema del Festival Arenal
Sound....¡sin la presencia de ningún
representante del Ayuntamiento de
Burriana!. Tan seguros están de su
obediencia plena que para que citarlos.
Desde que se les aconsejó (nada de
prohibir, no sea que se enfaden y Don
Ximo nos llame al orden) no vender
entradas, los organizadores han hecho lo que les ha venido en gana,
como siempre.

¿Que los técnicos municipales no avalan la celebración? Pues se buscan
otros técnicos.

Ahora, en una jugada maestra y calculada desde hace tiempo (a los trabajadores se les decía que el Festival se haría si o si) han dejado al aire
las verguenzas (o desverguenzas)
de un equipo de gobierno que se ha
cargado de un plumazo el orgullo de
una ciudad plegándose, Dios sabe a
cambio de que, a los caprichos y designios de quienes, en buena ley, no
deben decidir sobre nuestra ciudad.

¿Que hay que decidir en la Junta de
Gobierno? Se deja sobre la mesa, sin

Ahora tratarán de disfrazarlo y de
“salvar su culo”, pero la imagen de

¿Que el año pasado si fueron competentes para decidir? Pues este año no
lo son.

una ciudad que fue señera y señora
la han arrastrado por el fango.
Y eso ni se perdona ni se olvida.
El Trimalpartido ha cambiado el “Burriana, París y Londres” por “Burriana, Burundi y Burkina-Faso”, con todo
el respeto hacia estos países con los
que solo compartimos las tres primeras letras del nombre, porque en
dignidad seguro que nos superan.
Este mes tenemos PERLAS POSTRADAS
“Si la empresa no cumple con la legalidad, el Festival no se celebrará”
María José “mejor vivir de rodillas con
tal de guardar el sillón” Safont. ¿Que
legalidad? ¿La original, la adaptada?
¿Vulnerar una sentencia es legal?.
“El Festival no se hará si no es legal”
Vicente “genuflexión”Aparisi. Y si no
se cambiará la ley. Y hecha la ley hecha la trampa.
“Los socialistas no dejaremos de trabajar para que los intereses ciudadanos y los derechos fundamentales
se preserven” Javier “en cuclillas”
Gual. Socialismo es que nadie tenga
tanto como para hacer arrodillarse a
otro ante él, ni que nadie tenga tan
poco como para tener que arrodillarse ante los demás (Alfonso Guerra).
Dicho queda.
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El ‘tripartito’ que nubla el
verano en Burriana
El verano ha tocado a su fin y no nos
queda más remedio que mirar atrás y
comprobar la gestión que ha hecho el
Equipo de Gobierno durante estos meses estivales. El verano marca, como
un meridiano espacial exacto, la época
idónea para desarrollar las estrategias
turísticas de nuestra ciudad. Si algún
potencial tiene Burriana a día de hoy es
su privilegiada situación mediterránea,
su clima y su costa. Por ende, potenciar
el turismo debe estar en la agenda del
Equipo de Gobierno todo el año. Pero
lamentablemente, no es así.
Este es el segundo año que el conglomerado ideológico de ‘Acord per Borriana’ gestiona el Consistorio durante
el periodo estival y, cómo no, es el segundo año que en lo que se refiere a estrategia turística, el Equipo de Gobierno
saca otro cero.
Pero que no les confundan: estrategia
turística no es hacer una tirada de 3.000
trípticos con un calendario de las actividades deportivas y culturales que se
realizarán en verano y compartirlo en
Facebook o Twitter (cuando lo comparten). No. A eso se le denomina simple y
llanamente programación de actividades. La estrategia es un concepto más
amplio e intelectual. La estrategia es el
arte de trazar y dirigir un asunto, en su
segunda acepción según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), o, lo
que es lo mismo coordinar y dirigir recursos en un tiempo dado para lograr
una finalidad.
Justamente eso es de lo que adolece
este Ayuntamiento. Si queremos poner
a Burriana en el mapa de los viajeros
hace falta una estrategia turística, más
allá de la publicidad que, de por sí, genera el Arenal Sound. Evidentemente
esa estrategia debe partir de la necesidad de crear infraestructuras y después
generar acciones publicitarias para que

ciudadanos de toda España y el extranjero vengan a disfrutar de nuestro
paraíso y de ese modo se cree empleo,
inversión y mejore la economía del municipio.
Para ello es necesario eso, capacidad de
dirección, gestión y proyección, algo que
este Gobierno Local ha dejado bien claro
en sus 18 meses de legislatura es incapaz. Es lógico, pues cuando se realizan
sumas con socios donde todos exigen
su cota de poder, están más ocupados en decorar su parcela (saliendo en
la foto) que en gestionar óptimamente
las hectáreas para que el año que viene
tengamos buena cosecha.
Unos chiringuitos tocados de muerte

O si no, que se lo digan a los propietarios
de los chiringuitos este año. Justo dos
semanas antes de finalizar su actividad
el Departamento de Costas les advierte que algunos de ellos no están cumpliendo la normativa, en lo que a metros
ocupados se refiere, y deben desmontar
parte de su negocio si no quieren ser

multados. Y ¿dónde estaba el Ayuntamiento para salvaguardar a sus empresarios? Los afectados normalizaron los
permisos necesarios para el ejercicio
de la actividad en los meses previos. Si
todo está correcto, ¿a qué se debe esta
incidencia? Bien, todo parte de un cambio de criterio por parte de Costas. En
este caso, el Ayuntamiento de Burriana
es el órgano que debe representar a las
instancias superiores, por tanto, quien
se debe ocupar de las tramitaciones de
Costas. Al parecer, los 11 miembros del
Equipo de Gobierno tenían tanto trabajo con salvar el Arenal Sound (Puig
mediante), que no tuvieron tiempo de
notificar a los empresarios del ocio local
dichos cambios. Ellos que pese a todas
las dificultades año tras año son unos
valientes que abren las puertas de sus
negocios enfrentándose en ocasiones a
multas, cambios de criterios, ubicaciones... Crean empelo y mantiene un tejido económico pequeño, pero constante. Si esta es la protección que piensan
hacer los del ‘tripartito’, los chiringuitos
estarán tocados de muerte.
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Ple Ordinari Municipal

01-08-16

El Ple acorda, por unanimidad, conceder la medalla de la ciudad a Cruz
Roja Española – Asamblea Local de
Borriana. En relación al fondo del
asunto, se producen las siguientes
intervenciones: Sr. Navarro (una), Sra.
Suay (una), y Sra. Sanchis (una).
-El Pleno aprueba, por unanimidad, el
Expediente 4-2016 de Modificación
de Créditos mediante Suplementos
de Crédito y Créditos Extraordinarios
en el Presupuesto Municipal del Ejercicio 2.016, según el cuál se fijan los
cambios respecto al programa SEPE
de promoción laboral. Con relación al
fondo del asunto, se producen las siguientes intervenciones: Sra. Montagut (una), y Sra. Aguilera (una).
-El Pleno aprueba, por mayoría, el
Expediente 7-2016 de Modificación
de Créditos mediante Suplementos
de Crédito y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto Municipal del
Ejercicio 2.016. Con relación al fondo
del asunto, se producen las siguientes intervenciones: Sra. Rius (tres), Sr.
Fuster (dos), Sr. Sánchez (tres), Sra.
Sanchis (dos) y Sra. Alcaldesa (dos).
El Pleno aprueba, por unanimidad,
desestimar la solicitud efectuada
por la mercantil EDIFESA OBRAS Y
PROYECTOS SA (A-46185526) por la
que pretende “....se proceda a declarar las obras de construcción de UN
CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA denominada
CARDENAL TARANCÓN (n.º 6), como

obra de especial interés o utilidad municipal y a conceder la procedencia
de la aplicación de una bonificación
del 95% de la cuota del IMPUESTO DE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS correspondiente al mismo”, por
considerar que no procede tal declaración en base a lo expuesto en la parte
expositiva. Con relación al fondo del
asunto, no se producen intervenciones.
-La corporación queda enterada de
la siguiente información económica suministrada por la intervención
y tesorería municipal, correspondiente al Segundo Trimestre de 2016:
Información establecida en el art. 4
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, sobre morosidad y del periodo de pago
medio a proveedores según el Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio.
Resoluciones contrarias a reparos de
la intervención y tesorería municipal
art. 218 del TRLHL. Respecto al pago
medio a proveedores y morosidad,
de conformidad con el art. 6 del Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, la
información se publicará en el portal
de la web de la corporación local a los
efectos de garantizar la accesibilidad
y transparencia correspondientes.”
-Los veintiún miembros presentes
del Ayuntamiento Pleno se dan por
enterados de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia
obrantes en la Secretaría Municipal, correspondientes al período de
26/06/2016 a 17/07/2016, ambos
inclusive.

DESPACHO EXTRAORDINARIO:
El Pleno aprueba, por mayoría, ampliar los criterios objetivos para la
asignación del complemento de productividad a los empleados públicos
del Ayuntamiento de Burriana, acordados en sesión plenaria de 11 de
febrero de 2016. Con relación a la
urgencia, se producen las siguientes
intervenciones: Sra. Aguilera (dos) y
Sr. Gual (dos). Sometida la urgencia
a la correspondiente votación, da el
siguiente resultado: Votos a favor,
DIECIOCHO (6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana, y 6
del PP) Votos en contra, DOS (2 de
CIBUR) . Abstenciones, ninguna.
El Pleno acuerda , por mayoría, la mejora en las condiciones de trabajo de
las personas empleadas públicas del
Ayuntamiento de Burriana, relativa al
precio de las gratificaciones del personal que preste sus servicios fuera de
su jornada normal de trabajo durante
la celebración de la séptima edición
del festival Arenal Sound 2016, para
los cometidos que deriven del mismo,
desde su comienzo hasta su finalización, incrementado su cuantía actual
de 21€/hora a un importe de 24 euros
la hora extraordinaria realizada. Sometida la urgencia a la correspondiente votación, da el siguiente resultado:
Votos a favor, DIECIOCHO (6 de PSOE,
3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana, y 6 del PP) Votos en contra, DOS
(2 de CIBUR).
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y que incorpora los correspondientes
estudios de Gestión de Residuos y
Básico de Seguridad y Salud

No obstant això, en burriana.es
es poden consultar els ordres del
dia, les actes íntegres i les gravacions de les sessions plenàries:
burriana.es > Ajuntament > El Ple >
Actes, ordres del dia i gravacions

-Ordena la ejecución subsidiaria y
forzosa de la clausura del establecimiento sito en c/ Maestrat, 36-bj-dcha, de conformidad con el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local, de 4 de febrero de 2016, ante el incumplimiento voluntario por la interesada y hasta
que se obtenga licencia de apertura
del establecimiento.

JUNTA GOBIERNO
LOCAL 04-08-16:
- Adjudica la contratación del servicio de impresión en diversos emplazamientos del Ayuntamiento de
Borriana, mediante la modalidad de
pago por copia, a la mercantil DISPROIN LEVANTE S.L., por el presupuesto máximo anual de 8.970 más
el IVA al 21%, total 10.853,7
-Adjudica la contratación del del
servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones semafóricas existentese en la ciudad
de Burriana, a la mercantil Kapsch
Trafficom Transportation SA por el
precio de 12.886,36 € más el IVA al
21% 2.706,14 € lo que hace un total
de 15.592,50 €.
-Autoriza la devolución del importe
de 4.000 euros, a favor de la UTE
GEIM, depositado como garantía de
la GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PRINCEP FELIP.
- Aprueba por unanimidad el proyecto-memoria valorada de “Reparación
del puente de la calle Mayor sobre el
río Seco. Burriana”, redactado por el
ingeniero de caminos municipal en
fecha abril de 2016 y con un presupuesto de 59.398,42 € (IVA incluido)

-Da por enterados y asume el informe emitido por el Arquitecto municipal en fecha 18 de julio de 2016,
en relación a la solicitud de prórroga
de la Declaración de Interés Comunitario de una actividad de industria
de manipulación de productos hortofrutícolas concedida el 1/10/1996
a BUROPA COOP..V.OPA NÚM 160,
en suelo no urbanizable del término municipal de Burriana, parcelas
100,101 y 102 del polígono 37.
-Desestima las alegaciones presentadas en fecha 15 de septiembre de
2016 (Reg. Entrada 11956) por D.
Pedro A. Mínguez Sánchez y a Dª.
Claudia Ramos Calderon, puesto que
las mismas no desvirtúan los hechos que motivaron la incoación del
expediente de restauración de la legalidad urbanística ref. 341/15; todo
ello de conformidad con las consideraciones efectuadas en la parte
expositiva del acuerdo. Y advierte a
los interesados que de no realizar la
demolición ordenada en el plazo de
un mes, el Ayuntamiento ordenará
la ejecución subsidiaria a su costa y
procederá a impedir definitivamente
los usos a que diera lugar.
-Conceder a MARI ALIMENT, SL representada por MARIA MOLNAR

RUSU, licencia de obras para reforma interior de local sito en en C/
ESCORREDOR, 84 de esta localidad,
conforme a Memoria redactada por
D. Vicente Molés Nebot (Ingeniero
Técnico Industrial, presentada por la
interesada y obrante en el expediente referenciado); que se entiende
otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero,
al amparo de lo dispuesto en el art.
219 de la Ley 5/2014 de 25 de julio,
de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunidad Valenciana.
-Despacho extraordinario primero. La JGL concede a Jesús Mariano
Lloris Carsi licencia de obras para la
realizacón de zanja en C/Barranquet
25.

JUNTA GOBIERNO
LOCAL
Eleva consulta al Servicio de Régimen Jurídico e Inspección Territorial
de la Dirección General de Ordenación del Territorio , Urbanismo y
Paisaje en relación a las obras den
el recinto de conciertos del Arenal
Sound.
-Ordena a D. Pedro Enrique Timoner
Domingo y a Dª Josefa Gallen Nicolau, que procedan en el plazo de 1
mes, a contar desde el siguiente a
la recepción de la notificación del
presente acuerdo, a la demolición
de las obras ejecutadas sin licencia
consistentes en la ampliación de vivienda en terraza del ático sito en C/
Federico García Lorca núm. 9-5º de
esta Ciudad.
-Propone como medida de restauración de la legalidad urbanística
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vulnerada, la demolición del vallado de
la parcela 15 del polígono 44, de este
término municipal, ejecutado por D.
Tomás Buedo Toledo.
- Ejecuta subsidiariamente a cargo de
la mercantil CRITERIA CAIXA SAU, los
trabajos necesarios para el restablecimiento de las debidas condiciones de
seguridad, salubridad, ornato público
y decoro del inmueble sito en C/ Esperanza nº 55 esquina C/ Jacinto Benavente de esta localidad. Y solicitar al
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón, autorización para
la entrada en el inmueble.
-Concede a la Comunidad de Propietarios Virgen de la Cabeza nº, licencia de
obras para la realización de una zanja
en vía pública para la acometida de
saneamiento al inmueble sito en C/
Virgen de la Cabeza 2 de esta ciudad;
otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, al amparo de lo dispuesto en el artículo 219 de
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad
Valenciana.

JUNTA GOBIERNO
LOCAL 18-08-16:
-Prorroga el contrato del servicio de
retirada y gestión integral de vehículos
para su desguace y eliminación como
residuos sólidos urbanos de Burriana,
durante un año más, es decir hasta el
31 de agosto de 2017, según contrato
de fecha 18 de agosto de 2014, suscrito con José Jareño SA.
-Prorroga el contrato del servicio de
inmovilización, retirada y traslado de
vehículos de la vía pública al depósito

municipal de Borriana, suscrito con
Grúas La Plana SL hasta la entrada
en vigor del nuevo, siendo la previsión
de seis meses más, es decir, hasta el
28 de febrero de 2017, en las mismas
condiciones previstas en el contrato de
29 de agosto de 2013.
-Declara caducado y archiva sin más
trámite el expediente de restauración
de la legalidad urbanística infringida L
74/09 y L 86/09 , incoado a D. David
Sanchís Mínguez, por la presunta infracción urbanística cometida al ejecutar obras consistentes en en la
ampliación de una vivienda en parcela
157 del Polígono 43 de este término
municipal, en suelo No Urbanizable de
Protección de Infraestructuras y Dominio Público-SNU-PD-.
-Ordena a Dª Francisca Victoria Sau
Salazar, que proceda en el plazo de 1
mes, a contar desde el siguiente a la
recepción de la notificación del presente acuerdo, a la demolición de las
obras ejecutadas sin licencia en inmueble sito en Camí Vell de Valencia núm.
156 de esta Ciudad.
-Propone como medida de restauración de la legalidad urbanística vulnerada, la demolición del vallado ejecutado en la parcela 212 del polígono 47 de
este término municipal.
-Incoa a D. Manuel Martínez Raga,
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 cambios
de la carpintería exterior del inmueble
sito en C/ Alqueries núm. 27 de esta
Ciudad.
-Concede a J. Luís Traver Monfort licencia de obras para reparación y mo-

dernización de vallado exterior en inmueble sito en C/ Les Terrasses, 27 de
esta localidad, que se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio del de tercero.

JUNTA GOBIERNO
LOCAL 25-08-16:
-Aprueba por unanimidad notificar a
Audax Energía SA el acuerdo por el que
es la empresa mejor puntuada para la
posterior adjudicación del Suministro
de energía eléctrica y gas natural a los
inmuebles e instalaciones municipales
de Burriana.
-Desestima las alegaciones presentadas en fecha 3 de mayo de 2016
por Estefanía Beltrán Jara, por cuanto
las mismas no desvirtuan los hechos
comprobados por la Policía Local consistentes en que se viene utilizando el
inmueble como establecimiento de pública concurrencia, para la realización
de actividades recreativas. Y ordena a
Javier Donet Vilar el cese inmediato en
el ejercicio de dicha actividad, en tanto
no disponga de la preceptiva licencia o
autorización, disponiendo de un plazo
de diez días, a contar desde la notificación de la resolución para cumplirla de
forma voluntaria.
-Acuerda proponer como medida de
restauración de la legalidad urbanística
vulnerada, la restitución del inmueble
sito en Paseo San Juan Bosco núm. 8
de esta Ciudad, a su estado originario.
-Da cuenta de las declaraciones responsables para la ejecución de obras:
9640/2016, 9643/2016, 9678/2016,
9759/2016, 9770/2016, 9782/2016,
9862/2016, 9863/2016, 10121/2016,
10223/2016,
10224/2016
Y
10225/2016.
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AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS
DE PROTECCIÓ CIVIL
COM INGRESSAR EN L’AGRUPACIÓ
Per a ingressar en l’Agrupació s’han de complir els següents requisits:
a. Tindre més de setze anys. En 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 accions de
Protecció Civil, realitza el seu
sentit de solidaritat contribuint
al desenvolupament d’accions
humanitàries que requereixen
nobles d’esperit, 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

in memoriam
RECORDS D’UN AMIC

Àngel Gómez Beamud

En memòria d’un amic que ens va deixar
en vespres dels últims nadals, el dia 23
de desembre.
Érem joves, estudiàvem als Salesians, el
COU a l’institut. En aquell temps tota la
colla d’amics érem esportistes i membres del grup scout, feiem atletisme,
jugàvem a handbol a l’equip del cole, i
anàvem d’acampada molt sovint. Àngel
valia per a tot. Va estudiar la llicenciatura d’Educació Física a l’INEFC de Barcelona. En acabar els estudis va aprovar
l’oposició de professor d’educació física.
Tenia tota la vida per davant. Poc li vàren
durar les alegries perquè en vint-i-cinc o
vint-i-sis anys li vàren diagnosticar una
esclerosi lateral amniotròfica (ELA). Les
seues capacitats físiques van anar minvant fins al punt de quedar-se postrat.
Era fort i lluitador; va treballar fins que el
seu cos ja no va poder més. Després de
l’institut va passar a treballar a l’Escola
de vela, a Borriana. Va treballar en el col·

lectiu de discapacitats i va lluitar com en
ell era habitual.
Una vida dura però sense perdre mai
l’esperança. Mantenia la il·lusió cada vegada que eixia alguna notícia sobre la investigació de la seua malaltia. Podríem
contar moltes anècdotes, però necessitaríem unes quantes fulles. Gràcies a sa
mare, Angelines, que ha dedicat la seua
vida a cuidar-lo, i sobretot a voler-lo,
que, sense cap dubte era el que més
falta li feia. També ha tingut sempre al
seu costat a la seua germana, Luci, i el
seu home i les nebodes. L’última etapa
de la malaltia ha esta molt dura, perquè comunicar-se amb Àngel era molt
complicat ; ell ja no podia parlar, ni tan
sols moure’s. Nosaltres, els seus amics,
el visitàvem cada primer diumenge de
mes. Per sempre ens quedarà el seu
record i el grup de whatsapp, “Angeliu”,
que encara no hem esborrat.
Adéu Àngel, gaudeix ara del cel.
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AGENDA
NAIXEMENTS
• Ahmed Rahmani
• Luís Radu-Sticea
• Aleix Edo Mingarro
• Maysa Perdiguero Lmal
• Lucía Fenollar Isach
• Carlos López Monfort
• Irene Amiguet Arnandis
• Sofía Amiguet Arnandis
• Pedro Rubio Alarcón
• Mark Torres Tyrrell
• Aaron Alexandru Manea
• Suni Llombart Marmeneu
• Candela Hinkelammert Domingo
• Igal Castillo Abboudi
• Alberto Sales Segarra
• Alba Renau Martínez
• Paula Martínez Sánchez
• Lucía Calabria Alcántara
• Leila Solaz López
• Sofía Balboa Bernat
• Nacho Blasco Martínez
• Nicolás Alexandre Lorente
• Marc Costin Vasile
• Mireia Codina Ponce
• Lucía Tortosa Rielo
• Nour El Kadiri
• Mario Alejandro Gómez Varga
• Fanny Aymerich María
• José González López
• Joan Safont Ibáñez
• Olivia Arnandis Conde
• Riham Tinbih Siffeddine
• Ainhoa León Hechavarria
• Sonia Fabregat Ortega
• Matías Marín Nieto
• Younes Ahrouch Assakali
• Lily El Mokaddem
• Lucía Puchol Arnau
• Nagore Montero Arnandis
• Yerai Montero Arnandis
• Rafael Marian Chivescu
• Martín Sancerni Palacios
• Lucas López Palomero
• Silvia Garrido Gallego
• Biel Seglar Moreno
• Mohamed Karkach Rico
• Haytham Rahmouni
• Neizan De la Torre López
• Martina Bono Pedraza
• Marcos Esteve Briz
• Amalia Cristina Trufan
• Sohaib Matrabi
• Aaron Mansour Bort
• Erika Daniela Iordache

DEFUNCIONS
DOMINGO DOÑATE DIAGO....................76
ANTONIA BLASCO VIDAL.......................84
SILVIA ORENGA SABORIT......................79
JOSEFA SANCHIS SOLOZANO................53
LUISA GARCIA GALI...............................83
MªROSARIO CANA GONZALEZ..............76
TERESA SEBASTIA MARTI.....................91
AMPARO PIQUER FELIS........................91
JUAN MANUEL GUIRAL TORNER..........59
CARMEN OFICIAL GOMEZ.....................86
JUAN MANUEL PLANELLES FONT........79
VICENTE FERRADA ESTEVE..................88
PEDRO GIMENEZ TORRES....................84
ASUNCION FUSTER PERIS....................82
PEDRO VICTOR FLORES FUENTES.......76
DOMINGO CASTILLA BALLESTERO.......85
JESUS GRANELL VICENT.......................71

*INHUMACIONS AL CEMENTERI
MUNICIPAL

MATRIMONIS
• Jorge Chordà Marqués i M. Vanessa
Chabrera Parreño
• Airam Jesús Hermógenes Benítez i
Almudena Expósito Jurado
• Dragisa Bernic i Andela Paunovic
• Manuel Pérez Bellés i Patricia López Peláez
• Ángel gómez Remoar i Ester Ballester
Hernández
• Juan Manuel Mata Belenguer i Sandra
Sánchez Yuste
• Carlos Ballester gil i Susana Segura
Martínez
• José Martín Garcia i Verónica Lavall
Pescador
• Pedro José Redondo Iritia i Miriam Moreno
Blasco
• Roberto Torres García i Pilar Blanes
Ferrandis
• Jseús Peris Herrera i Maria Amparo Castillo
Martínez
• Jorge Romero Alamán i Maria Carmen
Flores López
• Alberto Del Pozo Delgado i Juana Pérez
Alarcón
• Arturo Atienza Puente i Verónica Galí Traver
• Julián Flores Jiménez i Tamara Gil Calvo
• Miguel Ruiz Campos i Rebeca Gimeno Carot
• Jose Alberto Toledo Peñaranda i María del
Carmen Gascón Cortés
• Luís Calpe Blasco i Paula Ripoll Sales
• Carlos Torres Torres i isabel Imbernón Ruiz
• Jesús Egea López i Jessica Paiva Da Silva
• Víctor Manuel Ballester Gil i Paula Fuster
Rubert
• Pablo Señoret Marín i Bárbara Muñoz
Almela
• Santiago Ferrer Manrique i Jenifer De La
Torre Moral
• Salvador Broch García i Miriam Grau
Serrano
• Antonio Solozano Martínez i Beatriz Peris
Alonso
• Alberto Fernández Escobar i Marta
Llombart Monfort

TELÈFONS
Ajuntament de Borriana ........................964 51 00 62
964 57 02 02
Tinència Alcaldia Port ............................ 964 58 70 78
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
•M
 edina Badenes, Begoña
Carrer del Finello, 15 ................. 7, 18, 29
•M
 uñoz Melchor, Fco. Javier

Camí d’Onda, 41 ......................... 8, 19, 30
•P
 eirats Santa Agueda, Jose A
Carrer de La Tanda, 22 ......... 1, 9, 20, 31
• Terradez-Fuster
Sant Vicent, 8 .................................... 10, 21
•T
 errádez Navarro, Jose E.
Federico Garcia Lorca, 19 ............. 11, 22
•V
 ernia Sabater
Progreso, 17 ..................................... 12, 23
•D
 oménech Font
Maestrats, 28................................4, 15, 26
•G
 ascó Mussoles
Pl. de les Monges 12...................5, 16, 27
• L loris Carsi
Barranquet 22...............................6, 17, 28
•B
 eltrán Martí Navarro
Av,. Llombai, 1.................................3,14, 25
•A
 lmela Castillo
Calle del Raval, 6 ..........................2, 13, 24
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