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EL Club 53 S'IMPOSA
COM LA MILLOR FALLA
DE BORRIANA PER QUART
ANY CONSECUTIU
També aconsegueix el primer premi en la categoria infantil,
mentre la Falla Don Bosco es fa amb els dos segons premis en
aqueixa mateixa categoria especial

U

falles

n any més, la Llar Fallera va
acollir l'acte de lliurament dels
premis de les Falles 2018, en
el qual el Club 53 es tornava a alçar
amb el màxim guardó a la millor falla
d'enguany amb els seus monument
titulat “La Falla del Sol Naixent” obra
de Rafael Ibáñez Sánchez amb crítica i guió de Quino Puig. El segon dels
premis va ser per a la Falla Don Bosco, que també ha sigut segona després del Club 53 en el màxim guardó
en la Categoria Infantil.
Els nervis per conèixer els premis de
les diferents categories en les quals
cada any el jurat triat per les mateixes comissions escollix als guanyadors, ja es podien percebre en la cercavila prèvia al lliurament de premis.
Totes les comissions falleres i les
seues respectives Corts d'Honor juntament amb la xaranga que animava
a cadascuna d'elles, es donaven cita
en la Plaça Major de Borriana des
d'on es dirigien fins a la Llar Fallera.
Allí, en l'escenari es rebia amb grans
aplaudiments a les màximes representants falleres de 2018, amb les
Reines Falleres, Judit Pesudo i Ana
Giménez presidint l'acte al costat de
l'alcaldessa Maria Josep Safont i a la
Presidenta de la Junta Local Fallera,
Lluïsa Monferrer, i també en eixa jornada especial, el Delegat del Govern,
Juan Carlos Moragues i el Director
Territorial de la Generalitat a Castelló, Adolf Sanmartín.
El precís instant de conèixer els premis als grans monuments de Borriana en aquest 2018 arribava poc després de les set i mitja de la vesprada.
En la Segona Categoria s'ha imposat
el Barri de L'Escorredor, mentre que
en la Primera Categoria el premi era
per a la Societat Centre Espanya.
El moment més esperat de la nit va
arribar per a fer saber que, per quart
any consecutiu, la Societat Club 53
s'emportava el màxim guardó, seguida de Don Bosco i com a tercer
classificat la Falla Plaça Chicharro.
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Barri València GUANYA EL PREMI A LA
MILLOR COMPARSA I Plaça Chicharro
S'EMPORTA EL GUARDÓ AL MILLOR
PERSONATGE

Durant la gala de lliurament dels premis a la Cavalcada del Ninot, també es van lliurar
les distincions i recompenses a fallers i falleres i els premis de truc,
parxís, futbolí o guinyot

L

a Junta Local Fallera de Borriana lliurava els premis corresponents a la Cavalcada Major del
Ninot celebrada el dissabte 3 de març
en els carrers de Borriana. I ho feia en
una Llar Fallera que, com cada any, va
tornar a omplir-se de fallers i falleres
esperant la decisió final per a conèi-

xer quina falla era la guanyadora tant
del Premi a la Millor Comparsa com al
Millor Personatge vist durant la desfilada en el qual el color, la crítica i la
sàtira van tornar a ser protagonistes.
Així, després del recompte de vots van
ser els i les falleres del Barri València
els qui van saltar d'alegria en conèixer

que era la seua Comparsa la més votada i, per tant, es portava la banderola acreditativa. Però a més, un altre
dels premis més esperats de la nit, el
de Millor Personatge individual que va
participar en la Cavalcada del Ninot,
va anar per a la Falla Plaça Chicharro
i el seu personatge “Malèfica”, encar-

falles
nat per Manolo Fandos. A més, i com
també és tradició en aquesta primera
gala de lliurament de premis de les
Falles 2018, es van conèixer i es va
premiar als guanyadors dels campionats de guinyot, futbolí, parxís o truc. I
com també es fa cada any en aquesta
gala que premia les comparses i personatges de la Cavalcada del Ninot, es
van lliurar les conegudes com Recompenses per la trajectòria de fallers i
falleres durant les últimes dècades
dins del món de la festes josefines.

Tal com assenyalava la presidenta
de la Junta Local Fallera i regidora de
Festes, Lluïsa Monferrer, qui també
va estar present en l'escenari en el
lliurament dels premis, “com tots els
fallers i falleres saben, vam haver de
posposar la Cavalcada Infantil del Ninot que se celebrarà aquest pròxim
dissabte, i ja podem avançar que els
premis que avui hem donat en el cas
de la Cavalcada Major, es lliuraran en
el cas de la Millor Comparsa Infantil i
Millor personatge el pròxim dia 16 en
la mateixa gala de Premis de les Falles 2018”.
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LA PLUJA OBLIGA A INTERROMPRE
LA CAVALCADA DEL NINOT INFANTIL
DE BORRIANA ON TRIONFEN BARRI
VALÈNCIA I DON BOSCO

L

a pluja ha tornat a ser el pitjor
enemic per als centenars de xiquets i xiquetes que havien de
desfilar en la Cavalcada del Ninot Infantil. Quan encara no s'havia complit mitja hora des que la primera de
les carrosses i comparses havia iniciat la desfilada, la pluja ha comen-

çat a intensificar-se, la qual cosa ha
obligat a les comissions falleres a
prendre la decisió d'interrompre la
cavalcada. Malgrat això, s'han pogut
lliurar els premis a les carrosses i al
millor Ninot. Així, la falla Barri València ha aconseguit el premi a la millor carrossa, seguida de Don Bosco,

Camí d'Onda i la Ravalera que ha
aconseguit el quart premi. Per sort,
el públic que s'amuntegava en les
voreres dels carrers pels quals desfilava la Cavalcada han pogut almenys
gaudir del Ninot guanyador del primer premi, en aquest cas el de Don
Bosco.

LA FALLA Societat Centre Espanya
DOMINA ELS PREMIS DE TEATRE EN
VALENCIÀ EN L'EDICIÓ DE 2018

L

a Falla Societat Centre Espanya
s'ha convertit en la gran triumfadora del XII Concurs de Teatre
en Valencià que cada any se celebra a
Borriana durant les setmanes prèvies
a les Falles de Sant Josep. Fins a sis vegades van haver de pujar a l'escenari
els i les representants de Centre Espanya per a arreplegar els diferents premis amb els quals va ser guardonada
la seua obra “La Relíquia de Sant Bendotat”, que al final de la nit es va apuntar els premis de millor obra, millor
direcció, vestuari, escenografia, actor
principal i actriu de repartiment, el primer per a Vicente Cantos i el segon per
a Carmen Goterris. Fins al mateix Teatre Payà es van desplaçar l'Alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, la
regidora de Festes i presidenta de la
Juntal Local Fallera, Lluïsa Monferrer, i
el regidor de Cultura, Vicent Granel, qui
van ser els encarregats d'anar lliurant
cadascun dels premis. Precisament un

dels pocs que en aquesta dotzena edició se li va escapar a Centre Espanya
van anar parar en gran part a la Falla La
Vila, que va aconseguir els de actor de
repartiment per a Toni Gil i actriu principal per a Feli Gimeno, confirmant així

el segon premi obtingut en la categoria
general de millor obra. I la tercera posició va ser per al Barri d'Onda que va
aconseguir emportar-se el seu guardó
i també el de Millor text inèdit per al
treball d'Iván Ribes.
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LA GENT GRAN DE BORRIANA PROTAGONITZA
EL DARRER DÍA PREVI A LES FALLES DE 2018

T

ota Borriana semblava estar
llesta perquè la Plantà donara
per iniciats els cinc dies més
intensos de festa, color i alegria de
les Falles de 2018. De fet, tant les
Reines Falleres, Judit Pesudo i Ana
Giménez, com la mateixa regidora de
Festes i presidenta de la Junta Local
Fallera, Lluïsa Monferrer, al costat de
l'Alcaldessa, Maria Josep Safont ja
participaven dels actes que diferents
sectors socials de la ciutat celebren en
les jornades anteriors a la Plantà dels
monuments fallers. Ja durant el matí,
tant Safont com Monferrer van voler
acostar-se fins a l'escenari situat en
la Plaça Major per comprovar com
s'estaven ultimant els treballs de col·
locació del tapís dissenyat per l'artista
Juan José Dualde, amb qui han estat
parlant sobre “el gran colorit amb el
qual explica enguany el tapís que rebrà els centenars de rams de flors del
dia de l'Ofrena, i que com es pot veure
ja és també un homenatge als 75 anys
de vida la Junta Local Fallera i a aquelles poblacions que comparteixen festes com les falles amb Borriana”.

dirigien fins a la seu de Cáritas, on
també es troba la Residència d'atenció a persones majors, per a complir
també amb la tradició de cremar
una xicoteta falla en el dia previ a la
Plantà, i on han pogut comprovar “el
treball que segueixen desenvolupant
cada dia de l'any, dins o fora de les
Falles, per això ens satisfà veure com
també en aquest tipus de celebracions Càrites s'involucra al màxim i fa
partícips de la il·lusió de les festes
josefines a les persones majors del
seu centre”, com destacava Safont,
qui rebia, igual que les Reines Falleres, les Corts d'Honor i les Dames de

la ciutat, dos obsequis elaborats per
les mateixes usuàries del centre. I
seguidament, l'atenció se centrava
en el Centre Especialitzat en l'Atenció als majors, CEAM, on com també
és tradició en les jornades prèvies a
la Plantà de les Falles, prenien part
de la coneguda com “bunyolà” que
preparen els i les usuàries del centre. Les mateixes Reines Falleres, les
seues Corts i Dames de la Ciutat han
rebut l'afecte dels i les majors del
CEAM, que d'aquesta forma tancaven una jornada prèvia a l'inici de Falles on les persones majors de Borriana són sempre protagonistes.

Ja a primera hora de la vesprada,
alcaldessa i presidenta de la JLF es
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EL «CASAL DEL VI» DE BORRIANA AMBIENTA
LES JORNADES PRÈVIES DE LES FALLES

T

al com comentava durant l'acte d'inauguració del «Casal
del Vi» la regidora de Festes i
Presidenta de la Junta Local Fallera
de Borriana, Lluïsa Monferrer, “és
gairebé una tradició que ens fa saber
que les Falles ja estan ací, així que el
divendres previ a la setmana gran de
les nostres festes és obligatori acudir
a l'obertura del «Mesón», ja que és
l'ambientació prèvia perfecta abans
de l'arribada de la Plantà”.
Al seu costat, les Reines Falleres de
la ciutat, Judit Pesudo i Ana Giménez, també van voler complir amb la
tradició “de ser de les primeres a poder comprovar com l'ambient faller
ja està als carrers de Borriana, i per
això volem convidar a tothom a que

L

vingen fins a la nostra ciutat per gaudir-ho” com explicaven. A més, ambdues assenyalaven que passats els
actes de galania celebrats dimecres

i dijous “l'arribada de les Falles és ara
si imminent, i esperem poder representar a la nostra ciutat i les nostres
festes de la millor forma possible”.

LES FALLES TAMBÉ ES POSICIONEN
CONTRA LES AGRESIONS MASCLISTES

a regidora d'Igualtat en l'Ajuntament de Borriana, Maria Romero,
presentava al costat de les també regidores Lluïsa Monferrer, Cristina
Rius, Maribel Martínez i l'alcaldessa,
Maria Josep Safont, la campanya que
es desplegava per tota Borriana contra les agressions masclistes durant
la celebració de les Falles de 2018.
També van voler estar presents les
representants de la Federació de Falles i del col·lectiu Empelt, un dels impulsors de la campanya.
Per al desenvolupament de la campanya es vam imprimir cartells i un
total de 16.800 unitats de tovallons
de paper que es repartiren entre els
llocs del “Casal del Vi” i les carpes de
les diferents comissions amb la finalitat de mantenir present en l'imaginari de tota la ciutadania el lema del
"no és no" per a insistir en la idea
que, malgrat els dies festius de Falles, el respecte i la igualtat no han de
prendre vacances sinó que han d'es-

tar més presents que mai malgrat el
context d'oci, tenint molt en compte
que sense el consentiment exprés, no
ha d'emprendre's cap acció de tipus
afectiva i/o sexual.
Pel que es refereix al disseny i la difusió, cal senyalar que la idea base va
sorgir del col·lectiu Empelt de Borriana encara que el disseny va ser cedit
per l'artista Paula Zorite, vinculada
també al col·lectiu. Tal com explicava

la regidora d'Igualtat, Maria Romero,
“és d'agrair la seua preocupació per
aquest tipus de campanyes que cal
tenir en compte ja que es van llançar
l'any passat des del col·lectiu amb
molt bona acceptació entre la ciutadania”. Aquest ha sigut el motiu pel
qual des de la Regidoria d'Igualtat han
volgut rescatar la idea i, prenent com
a col·laboradors a la regidoria de Festes i la Federació de Falles de Borriana, rellançar la campanya.

falles

ELS XIQUETS I XIQUETES DE BORRIANA
PROTAGONISTES TAMBÉ EN EL DIA
DE “La Plantà”

M

algrat que a Borriana el dia
de la Plantà suposa l'inici
oficial de la setmana gran
de les Falles, la Reina Infantil, Ana
Giménez, la seua Cort d'Honor i les
Dames de la Ciutat infantils van viure
una de les jornades més intenses del
conjunt de les celebracions de Falles.
I és que com és tradició a Borriana,
el dia de la Plantà s'aprofitava perquè foren els xiquets, xiquetes i joves estudiants qui centraren el protagonisme. Durant tota la jornada,
les representants falleres infantils,
acompanyades en tot moment pels
membres de la Junta Local Fallera i
la seua presidenta, Lluïsa Monferrer,
visitaven tots i cadascun dels centres
educatius de la ciutat on se celebrava l'inici de les Falles d'una forma
especial, i ho feien amb un Trenet
Faller que avui ha recorregut els diferents col·legis i instituts de Borriana. D'aquesta manera, les visites
s'anaven succeint fins que a meitat
matí la representació fallera arribava a la Escola Infantil Infant Felip, on
els i les més xicotetes de la ciutat els
rebien amb aplaudiments. També allà
es plantava Falla i es cremava durant
la jornada, tal com poc més tard també feia l'alumnat del Grau de Mestre
Faller que s'imparteix en l'IES Jaume
I. Fou la mateixa Reina Fallera, Ana
Giménez qui prenia la metxa per a

cremar una falla que rebia grans afalacs per part de la representació municipal, encapçalada per l'alcaldessa, Maria Josep Safont, però també
del grup d'estudiants del programa
Erasmus + procedents de França,
Itàlia, Lituània o Polònia, els qui podien gaudir d'una “Cremà” fins i tot
abans de l'inici oficial de les Falles.
Per a la vesprada s'ha reservat una
altra de les visites més especials del
dia, ja que enguany, els i les alumnes

del CEE Pla d'Hortolans s'agermanaven amb el Col·legi Salesià per, de
forma conjunta, confeccionar la falla
que a primera hora de la vesprada
també cremava en el centre del pati
del centre. Fins i tot altres col·legis
d'educació especial de la província, com la Panderola de Vila-real,
l'alumnat de la qual també participava de la Cremà de la falla en un col·
legi Salesià que reunia a centenars
de xiquets i xiquetes en aquest dia
de la Plantà.
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BORRIANA COMPLEIX AMB LA TRADICIONAL
PLANTÀ DE LES FALLES SENSE INCIDÈNCIES
I AMB UN GRAN AMBIENT FALLER

L

es Reines Falleres de 2017, Judit Pesudo i Ana Giménez i les
seues Corts d'Honor i Dames de
la Ciutat; els representants municipals amb la regidora de Festes, Lluïsa
Monferrer, i l'alcaldessa, Maria Josep
Safont al capdavant; i les personalitats convidades a l'acte de la Plantà,
que de forma oficial dóna inici als cinc
dies més intensos de l'any en la ciutat de Borriana, es donaven cita a les
sis i mitja de la vesprada en la Plaça
Major per iniciar el recorregut que els
portava a visitar cadascuna de les 19
Falles que entre la vesprada, la nit i
la matinada acabaven de plantar-se
en els carrers i places de la ciutat.
Els diputats provincials Antonio Lorenzo i Mario García, els diputats per
Castelló Mónica Álvaro, Víctor Garcia
i Jose Ramón Calpe, la vice-alcaldessa de Castelló, Ali Brancal, la Cap
de Protecció Civil de la Generalitat,
Montserrat Rodríguez, les Reines i
Corts de Castelló, els representants
municipals de Les Alqueries i Nules,
el secretari provincial dels socialistes, Ernest Blanch i els membres de
la Corporació, no volien iniciar el recorregut sense abans complir amb la
tradició de menjar-se un dels milers
de bunyols que durant aquests dies

es cuinen i ofereixen a totes aquelles
persones que s'acosten a la capital de la Plana Baixa per a gaudir de
les Falles. De figa, de carabassa o de
vent. És igual el tipus de bunyol triat,
ja que són igual de deliciosos i l'important era complir amb la tradició
del dia de la Plantà.
Malgrat que feia diversos dies que
molts dels treballs previs de muntatge i aixecament dels monuments
fallers ja s'havien dut a terme perquè
tot estiguera llest en l'inici oficial de

les festes, totes i cadascuna de les
dinou comissions complien amb la
tradició de “Plantar” definitivament
la seua Falla entre la vesprada i la
matinada del dia 15 de març. Tal com
es podia escoltar entre els comentaris dels més experts en la matèria,
el nivell dels monuments torna a ser
elevat, però sobretot es comentava
durant el recorregut que, en aquesta
ocasió, sembla que la meteorologia
ha respectat tota la jornada i la Plantà s'acabaria sense incidències per a
les Falles.
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LA JUNTA LOCAL FALLERA LLIURA ELS PREMIS
DEL CONCURS DE DIBUIX DE FALLES QUE
SEGUEIX CREIXENT EN PARTICIPACIÓ

U

n any més, el dia del lliurament de Premis a les Falles
de 2018 a Borriana, també
servia per a la celebració del Concurs
de Dibuix que la Junta Local Fallera
organitzava per als xiquets i xiquetes
de la ciutat. Des de les deu en punt,
alguns i algunes d'elles es dirigien
fins a l'Ajuntament per arreplegar la
làmina en la qual realitzar el seu dibuix i anotar les dades personals que
després permetrien realitzar el lliurament de premis en el Saló Municipal.
Tal com explicava la representant de
la Junta Local Fallera, Sara Molina,
“estem molt satisfets amb la parti-

cipació de prop de cinquanta xiquets
i xiquetes que en tan sols dues hores
s'han volgut sumar al Concurs de Dibuix, i també agraïts als establiments
col·laboradors perquè sense ells no
seria possible aquest certamen”. Així,
el Quiosc Salvador era qui oferia els
premis per als tres accèsit de les tres
categories de les quals constava el
concurs, Gerard Sanchordi, Ana Fortea i Julia Toledano
Més tard, es cridava a Daniela Moya
com a guanyadora de la primera de
les categories, qui rebia el premi per
part de Papereria Llibreria SUVIS i

que posava al costat de les Reines
Falleres, Judit Pesudo i Ana Giménez,
l'Alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, la presidenta de la JLF, Lluïsa
Monferrer, i fins i tot la representació
de les Fogueres de Sant Joan d'Alacant. Al costat de totes elles també
es col·locava el guanyador en la categoria de tercer i quart de primària,
que era Álvaro Vila i també s'emportava l'obsequi de Llibreria Martí.
Mentre, mentre en la de cinquè i sisè
era Nur Yanaourt qui es feia amb el
primer premi i el regal de La Llibreta
Papereria Llibreria
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FESTA, COLOR I PÓLVORA EN UN TERCER DIA
DE FALLES MÉS QUE MULTITUDINARI

L

'agenda fallera de Borriana no
deixa pràcticament un minut de
respir, i a aquesta situació han
respost tant els i les membres de les
19 comissions falleres de la ciutat
com les persones visitants que en
la jornada del dissabte han omplert
els carrers en els actes fins i tot per
sobre de la participació d'altres anys
en aquesta tercera jornada de les
festes.
Durant el matí, les diferents comissions falleres amb els seus representants al capdavant s'han donat
cita en la seu de la Caixa Rural de
Borriana, on ja esperaven l'alcadesa
de Borriana, Maria Josep Safont i la
presidenta de la JLF, Lluïsa Monferrer, que al costat de les Reines Falleres, Judit Pesudo i Ana Giménez i
les seues respectives Corts d'Honor
i Dames de la Ciutat, han presidit
l'acte que ja s'ha convertit en tradicional i en el qual s'agraeix a l'entitat
la seua col·laboració econòmica amb
totes i cadascuna de les comissions
i amb les falles en general. Al costat del President de l'entitat, i al seu
director, totes les representants de
cadascuna de les falles han volgut
agrair l'ajuda rebuda, i tal com ha assenyalat la Monferrer “és d'agrair que
any rere any una entitat com la Caixa

Rural de la nostra ciutat col·labore
d'aquesta forma amb la continuïtat
de les nostres tradicions i ajude a
mantindre-les vives i ben presents
entre tots i totes les burrianenques”.
Poc després, tant les màximes representants falleres de la ciutat, com
els membres de la Junta Local Fallera
han visitat la Falla Quarts de Calatrava, i sense temps per al respir i fent
front a la pluja que queia en eixe moment sobre Borriana, a les dues en
punt de la vesprada, el parc de Santa Berta seguia rebent a gent en la
primera de les mascletades diürnes
d'enguany en la ciutat. Centenars i

centenars de persones no han volgut
perdre's l'espectacle dissenyat per
la piroctècnica Reyes Martí que en
el tram final ha arrancat els aplaudiments de tots els presents que han
desafiat al mal temps per a gaudir
de la mascletada. Tal com coincidien en assenyalar l'alcaldessa, Maria
Josep Safont i la regidora de Festes,
Lluïsa Monferrer que han seguit molt
de prop l'acte “les ganes de Falles i
de «mascletà» poden veure's reflectides en un dia com el d'avui, on la
climatologia podia fer que més d'un
es pensara acudir a les nostres festes. Però no ha sigut així i malgrat el
temps, cal assenyalar el gran nombre
de gent assistent”.
Ja durant la vesprada, els actes fallers pròpiament dits, s'han tancat
amb la tradicional visita oficial a les
Falles de 2018, amb l'assistència de
les Reines Falleres, les Dames de
la Ciutat, les Corts i també una representació de les Bellees del Foc
d'Alacant, els qui al costat de la representació de la Junta Local Fallera
han conegut de prop tots i cadascun
dels monuments. Finalment, la Plaça Major i l'escenari amb el tapís han
acollit l'acte de lliurament d'obsequis
Fallers d'Honor a les Reines Falleres
per part les 19 comissions falleres de
Borriana.

falles

LES FALLES DE BORRIANA TAMBÉ ES
PROMOCIONEN A LES CIUTATS VEÏNES
GRÀCIES AL TALLER RIU ANNA

C

ada any, centenars de persones
provinents de les diferents ciutats veïnes de Borriana, s'apropen fins a la capital de La Plana Baixa
per gaudir de l'espectacle i la festa
única de les Falles. I aquest any, gràcies al treball de les persones participants en el Taller d'Ocupació Riu
Anna, de ben segur que en seran moltes més. Dins la planificació estratègica del Taller d'Ocupació, així com de
la regidoria de Turisme, s'han realitzat

diferents actuacions per donar promoció a la festa per excel·lència de la
ciutat que és, a més, un motor econòmic, cultural, social i un important al·
licient turístic. Així, des del mòdul de
promoció turística del Taller d'Ocupació Riu Anna, s'han organitzat visites
a poblacions veïnes per tal de mobilitzar l'interés per visitar la nostra ciutat
en Falles com a festa singular. En les
seves visites a Oropesa i el complex
Marina d'Or, Vila-real, Almassora,

Nules i Onda l'alumnat ha donat a
conèixer la particularitat de la nostra
festa i ha promocionat la ruta fallera que s'ha preparat tant a peu com
a través del tren faller turístic, informació sobre Falles, la programació i
informació general sobre la ciutat. La
resposta en aquestes iniciatives de
difusió de la festa ha sigut molt bona
i s'ha valorat positivament per part de
les tres regidories implicades, Turisme, Ocupació i Falles.
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LES FALLES DE 2018 ENCAREN LA RECTA FINAL
AMB LA PÓLVORA, LA TRADICIÓ I LA FESTA
COM A PROTAGONISTES
El Correfoc de Xarxa Teatre i la Nit de la Cremà amb la pirotècnia Martí
il·luminen el penúltim dia de Falles, abans de l'Ofrena i la Nit de la Cremà
que tancaran les celebracions josefines

L

a ciutat de Borriana ja comptava les hores que restaven per a
la Cremà dels monuments que
durant les últimes jornades van ser
visitats i admirats per milers de veïns, veïnes i visitants i que es repetien durant la jornada del diumenge,
quan la meteorologia acompanyava
molt més que en el dia anterior. I en
la penúltima jornada abans de L'Ofrena i la Cremà que cada any tanquen
les festes josefines en la capital de la
Plana Baixa, la pólvora tornava a ser
una de les protagonistes. Ja al migdia, el parc de Santa Berta tornava a
omplir-se de centenars i centenars
de persones disposades a gaudir de
la penúltima «mascletà» de les Falles
d'enguany. Si el dissabte els paraigües
apareixien en diversos moments du-

rant la «mascletà», en la del diumenge eren més els ventalls utilitzats per
les Reines Falleres, les seues Corts
d'Honor i Dames de la ciutat presents

en l'acte, per a protegir-se del sol, al
costat de la presidenta de la Junta Local Fallera, Lluïsa Monferrer, que es
mostrava emocionada amb aquesta

falles

recta final de les Falles. Però també
durant la vesprada el foc, les espurnes
i la pirotècnia aconseguien congregar
a centenars de persones a la seua al
voltant, ja que tenia lloc el Correfoc
pels principals carrers de la ciutat, en
aquest cas protagonitzat per Xarxa
Teatre amb una espectacularitat i nivell superior al d'anys anteriors. Amb
inici en la mateixa Falla de Don Bosco, el Correfoc va anar recorrent els
carrers de Borriana, fins a passar pel

Raval i accedir al Carrer Major, arreplegant a desenes i desenes de persones que se sumaven als jocs de focs
i so proposats per Xarxa Teatre. Fou
en el tram final, just en la Plaça Major on encara se sumaven més participants que acompanyaven el colorit
Correfoc fins a l'apoteòsic final situat
en l'avinguda Poeta Calzada on les últimes estructures de foc donaven pas
a l'acte que tancava aquest penúltim
dia de Falles, a l'espera de les festes

organitzades en diferents punts de
la ciutat per a apurar les últimes hores abans de la Cremà. Pràcticament
sense temps per a descansar del gran
Correfoc, s'iniciava una espectacular
Nit del Foc que a base de color, pólvora i música feia les delícies de tots
i totes aquelles que van poder viure
des de molt a prop aquest final del penúltim dia de Falles que, com no podia
ser d'una altra forma, va estar marcat
pel foc i la pólvora.
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L'OFRENA OMPLI DE SOLEMNITAT I EMOCIÓ
L'ÚLTIM DIA DE FALLES AMB L'ESPECIAL
HOMENATGE A LA JUNTA LOCAL FALLERA
Les 19 comissions han honrat a la Mare de Deú de la Misericòrdia al costat de les Reines
Falleres, Judit Pesudo i Ana Giménez, Corts d'Honor, Dames de la Ciutat, la Presidenta
de la Junta Local, Lluïsa Monferrer i l'Alcaldessa Maria Josep Safont

L

a festa i la pólvora es donaven
un xicotet respir durant el matí
del dilluns, última jornada de
Falles 2018, quan a Borriana se celebrava la tradicional Ofrena a la Mare
de Déu de la Misericòrdia, que una
vegada més es convertia en l'acte
més solemne i, per a moltes falleres,
més emotiu del conjunt les festes
josefines. Les 19 comissions falleres
de la ciutat es donaven cita al costat del col·legi Salesià on prèviament

s'honrava a Sant Josep, per a anar
desfilant pels carrers de la ciutat fins
a accedir a una Plaça Major abarrotada on van anar lliurant el seu ram
de flors com a ofrena a la patrona, la
Mare de Déu de la Misericòrdia.
A més de centenars de fallers i falleres, des dels més xicotets i xicotetes
fins als més veterans, a l'escenari
també accediren representants de
festes veïnes com les Bellees del Foc
d'Alacant o les Reines i Dames de

poblacions veïnes com Almassora,
Castelló o Les Alqueries i les components de Corts d'Honor i Reines
d'anys com el 93, el 98 o el 2008 que

falles

enguany celebraven l'aniversari de la
seua representació fallera. A més, el
tapís dissenyat per J. Dualde recordava el 75 aniversari de la Junta Local
Fallera, al que se sumava una àmplia
representació de les Reines Falleres
de les últimes dècades a Borriana.

Després del pas de totes i cadascuna
de les representants falleres de les
19 comissions, les últimes a lliurar
el seu ram per a acabar conformant
la part baixa del tapís situat al costat de la Basílica del Salvador, foren
les Reines Falleres de Borriana en

aquest 2017, una emocionada Reina Infantil Ana Giménez, i la Reina
Fallera de Borriana i el seu somriure permanent, Judit Pesudo, qui va
aconseguir aguantar l'emoció fins
a pràcticament el final de l'acte. Al
costat d'elles, les Dames de la Ciutat
i les components de la Cort d'Honor
tant infantil com a major accedien
a l'escenari al costat dels membres
i la Presidenta de la Junta Local Fallera, Lluïsa Monferrer, i l'Alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.
Ambdues complien amb la tradició
de lliurar el seu ram, i a continuació
acompanyaven novament a tota la
comitiva de representants falleres
fins a la Plaça de l'Hereu on es disparava l'última de les mascletades
d'enguany, que servia per a tornar
a recuperar l'olor a pólvora i foc que
no abandonaria la ciutat fins a ben
entrada la matinada quan La Cremà
posava, definitivament, el punt final
a les Falles 2018 de Borriana.
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EL FOC DE LA CREMÀ S'IMPOSA A LA PLUJA
PER A TANCAR UNES GRANS FALLES
DE 2018 A BORRIANA
Malgrat l'amenaça de pluja en la Cremà de les primeres Falles Infantils, l'acte final
de les festes josefines es desenvolupa sense incidents greus i tanca una intensa setmana
de celebracions en la capital de la Plana Baixa

B

orriana ha acomiadat les seues Falles de 2018 amb una
Cremà que s'ha iniciat a les
vuit de la vesprada amb les primeres
falles infantils a ser víctima de les
flames, malgrat les xicotetes gotes

d'aigua que en eixe moment queien
sobre monuments com el de la Falla La Vila, el del Camí d'Onda, Jaume
I o Sant Josep, que han obert una
Cremà que finalitzaria ben entrada
la matinada. Ha sigut a partir de les

deu de la nit quan s'ha iniciat la Cremà de les Falles grans en cadascun
dels quatre sectors de la ciutat, i on
ja es podien vore les primeres imatges emotives de la nit en els rostres
de moltes de les falleres presents en

falles
aqueix moment enfront del monument. El segon dels torns de crema
dels monuments corresponia a en
la plaça Major al Centre Espanya,
guanyador enguany de la Primera
Categoria, mentre que simultàniament cremaven les Falles de la Ravalera, La Bosca i Cardenal Tarancón.
Mentre les xarangues continuaven
acompanyant a les representants
falleres de cada comissió en la seua
particular festa de la Cremà, sonaven els himnnes de cada Falla, i el
cel continuava donant un respir per a
poder gaudir d'un acte final de Falles
en el qual el torn arribava per al Club
Ortega, L'Escorredor, Barri València i
Quarts de Calatrava, al que seguien
en les últimes hores de Falles, Caçadors en el Pla, La Mota, Don Bosco,
segon premi en categoria especial, i
Sant Blai. Ja entrada la matinada, les
Reines Falleres, Judit Pesudo i Ana
Giménez, continuaven el recorregut
per diverses de les Falles de la ciutat
al costat de les Corts d'Honor, Dames de la Ciutat i representants de
la Junta Local Fallera, entre les quals
es trobava la seua presidenta, Lluïsa Monferrer, qui destacava “el bon
desenvolupament de la gran majoria
d'actes d'aquestes Falles, que fins i
tot s'ha vist refrenat amb aquesta
Cremà que ha vençut a les previsions
meteorològiques i la pluja puntual
per a tancar unes festes que esperem que ja estiguen en el record de
tots i totes les borrianenques”.
La Cremà dels monuments fallers finalitzava amb els monuments de la
Falla Plaça Chicharro, la de la Mercè, i
la guanyadora en la Categoría Especial i triumfadora en la Gala de Premis de les Falles de 2018, la “Falla del
Sol Naixent” del Club 53 que reunia
a centenars de persones en el tancament definitiu de les Falles d'enguany a Borriana. Una vegada més, el
foc i la calor fallera han pogut superar
qualsevol tipus de dificultat a nivell
meteorològic i han tancat unes festes en honor a Sant Josep que un any
més han tornat a ser multitudinàries i seguides per milers de persones
que han visitat la ciutat de Borriana
durant l'última setmana.

18 | 19

falles

EL BARÇA S'EMPORTA UN TROFEU
INTERNACIONAL DE FALLES DE BORRIANA
QUE ACONSEGUIX EL MÀXIM NIVELL EN LA
SEUA XII EDICIÓ
El Vila-real Cf va ser segon, mentre el Betis es va imposar a l'Atlètico de Madrid
en una competició que ha aconseguit reunir a les millors pedreres del futbol espanyol
i una creixent participació de clubs internacionals

L

'Alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, era l'encarregada
de lliurar a l'equip aleví del FC
Barcelona l'espectacular trofeu que
els acreditava com a guanyadors de
la XII edició del Trofeu Internacional
de Falles de Borriana, celebrat durant les tres últimes jornades en el
camp de San Fernando de Borriana,
on s'han reunit a les pedreres més
dels principals equips de primera divisió, sumades als dos clubs locals
de Borriana, i la participació internacional per part parteix del Nagoya
Grampus Eight des de Japó, els belgues del KRC Genk, el FC Lugano del
procedent d'Itàlia i St.*Kevins des
d'Irlanda, els equips de la Lliga espanyola són el Barcelona, que s'ha
imposat en la final al Vila-real per
dos a zero, el Betis que ha sigut tercer després de derrotar a l'Atlètic de
Madrid, a més del Llevant, Sevilla,
Màlaga, Espanyol i Athletic Club”. En
el lliurament de trofeus posterior a la
disputa dels partits del tercer i quart
lloc i de la final, s'ha lliurat un obsequi
a cadascun dels col·laboradors i patrocinadors, i que com ha explicat el
mateix organitzador del trofeu, Javier
Tejedo, “no seria possible organitzar
tot açò, portar a equips de tan lluny
i que tots isquera així de bé sense
tots aquests col·laboradors”. Per la
seua banda, l'Alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, qui al costat
del regidor d'Esports, Vicent Granel
s'han encarregat de lliurar part dels
trofeus a tots els equips participants
i jugadors més destacats han volgut
“agrair el treball que cada any, i des
de ja fa dotze, es realitza des de la direcció del Trofeu, ja que, d'una banda,
aconsegueix portar fins a Borriana

esport de primer nivell, i d'una altra,
dóna l'oportunitat al fet que centenars de xiquets i familiars coneguen
la nostra ciutat i les nostres Falles”.
Vist l'ambient en les graderies durant
les tres jornades, l'èxit de convoca-

tòria, nivell dels equips participants
i promoció tant del torneig com de
la ciutat de Borriana, el Trofeu Internacional de Falles Ciutat de Borriana
segueix creixent i aconsegueix nivells
molt alts en la qual ja és la XII edició.

educació

L'IES JAUME I DÓNA A CONÈIXER BORRIANA
A ESTUDIANTS D'EUROPEUS A TRAVÉS DEL
PROGRAMA ERASMUS PLUS

D

urant pràcticament una hora
els i les estudiants que l'IES
Jaume I acull durant tota una
setmana en la ciutat de Borriana,
van preguntar i es van informar sobre la gestió municipal a l'Alcaldessa, Maria Josep Safont, i a diversos
dels regidors i regidores que van voler estar presents en la visita al con-

sistori. Fins i tot la regidora d'Hisenda, Cristina Rius responia a diverses
preguntes sobre la gestió econòmica municipal i la reducció de deute
dels últims anys, la qual cosa és un
clar exemple de l'interès mostrat per
l'expedició europea estudiantil que
aquests dies visitava Borriana. Els i
les estudiants procedents de països

com França, Polònia, Itàlia o Lituània participen del programa Erasmus Plus al que en el seu dia es va
sumar la direcció de l'IES Jaume I, la
qual també ha volgut estar present
en una visita que s'iniciava ja durant
el matí a alguns llocs emblemàtics
de la ciutat. Tal com explicava la mateixa Alcaldessa i regidora d'Educació, Maria Josep Safont, “hem volgut
que aquests i aquestes estudiants
puguen conèixer al màxim nostra
ciutat, la seua història i tradició, i per
això, a més de mostrar-los els diferents departaments municipals dels
quals consta l'Ajuntament, també
han pogut gaudir d'una ruta guiada a
través del Modernisme en la nostra
ciutat”. Si a això se li suma que durant el recorregut d'eixe mateix matí
també van poder gaudir de les primeres falles que havien començat a
eixir al carrer a Borriana, van acabar
realitzant una exhaustiva sessió de
coneixements sobre la capital de la
Plana Baixa.

20 | 21

mes de la dona

BORRIANA ENALTEIX A TRES DONES
PIONERES I EXEMPLARS AMB EL PREMI

“Dia de la Dona”

L

'alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Borriana,
Maria Romero, i el regidor de Serveis
Socials, Manel Navarro han sigut les
persones encarregades de lliurar a
les tres dones borrianenques l'obsequi en forma de placa i ram de flors
que les distingeix com premiades en
el Premi Dia de la Dona de la ciutat.
La regidora d'Igualtat, Maria Romero, ha presentat els premis recordant
tant els currículums com les experiències personals i professionals de
les tres homenatjades. La prime-

ra d'elles, Norma Comes Vidal, “un
exemple de de la lluita de les dones
dins de l'àmbit cultural i, en aquest
cas, musical, dominat per homes
com hem pogut comprovar llegint
l'extens currículum dels treballs, estudis i formació amb els quals Norma
ha treballat”. A continuació, ha sigut
Maria Vicenta Sales qui ha pujat a

arreplegar el seu premi per com ha
recordat Romero “ser una pionera
dins del món de l'educació, dedicant
tota una vida a impulsar a Borriana
noves pedagogies d'aprenentatge i

sent una dona incansable que contínua amb la seua labor, en aquest cas
social, com a voluntària de Creu Roja”.
Esther Rosell, empresària i gerent
de Sanycces ha sigut la tercera de
les dones que ha rebut tant el ram
de flors com la placa acreditativa del
Premi Dia de la Dona “per ser una de
les dones de Borriana pioneres en
el món de l'empresa, i sempre amb
el nom de la seua ciutat vinculat a
Sanycces, que precisament ha complit ara 25 anys de vida, així que un
doble motiu per a la felicitació”.

OPINIÓ

SUBIRSE AL CARRO DEL BUEN GOBIERNO

L

as críticas de la oposición a la gestión del equipo de gobierno, con
los socialistas a la cabeza, están
rozando todos los límites del ridículo y
del cinismo. En su desesperación por
la constatación de que están realizándose proyectos y actuaciones que llevaban demasiado tiempo bloqueados,
se dedican a vivir del cuento efectuando "propuestas", cuando ya les hemos
facilitado la información de que van
a realizarse, sin tener la más mínima
vergüenza para reconocer que, ante
su incapacidad para llevarlas a cabo
cuando tenían responsabilidades de
gobierno, hay gestión y realidad.
Se podrían poner muchos ejemplos
pero vamos a comentar únicamente
algunas de sus últimas genialidades.
En el pleno ordinario de abril saben
que se presenta la solicitud de un
proyecto para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras
y servicios para el polígono del Camí
Fondo, Xamussa y Eccehomo y, al
mismo tiempo, pedir una subvención
a la Consellería. Es entonces cuando
los populares se percatan del mal estado en que dejaron ese polígono y de
las necesidades que tiene y (después
de 20 años siendo competencia suya)
nos animan a trabajar para mejorar la
situación. Tienen la desvergüenza de
acusarnos de incapacidad y desinterés
en el momento en que vamos a iniciar el procedimiento que sus años de
inacción dejaron en herencia.
Otro caso digno de incluirse en el conjunto de despropósitos y abandonos
en el gobierno del partido popular es
el de las unidades A-30 y A-31. Ahora se atreven a decir que "gracias a la
insistencia del partido popular hemos
logrado que el PSPV incorpore la culminación de la obra". Lo que tendrían
que explicar, sobretodo a los vecinos y
vecinas afectados por su inacción, es

que, si las hubieran acabado cuando
gobernaban, lo hubieran podido hacer
con las cuotas finales de los propietarios, 23.644€, y sin coste alguno para
las arcas municipales. Como la empresa no finalizó las obras, el ayuntamiento rescindió el contrato con el
agente urbanizador. La demora conllevó un cambio en la legislación que
incrementaba de una manera importante el precio (275.000€), cantidad
que el anterior equipo de gobierno
popular no incluyó en el presupuesto
inicial de 2015, ni pensó en ejecutar
con los remanentes de 2014. Nosotros gestionamos el cobro del aval y
en 2017 lo presupuestamos con recursos propios. Además el convenio
con Iberdrola aumentó en 13.000€ la
cantidad. En total las arcas municipales más las cuotas de los propietarios
sumarán los cerca de 300.000€ que
son necesarios para acabar con una
situación que, una vez más, los populares dejaron abandonada a su suerte.
Nuestra "incapacidad" hará que esta
zona esté terminada en esta legislatura y los propietarios podrán, por fin,
construir sus viviendas en sus terrenos.
Pero los socialistas, a pesar de estas
declaraciones fruto de la frustración
por ver que ahora se está gobernando
en aras de los intereses públicos aten-

diendo a las necesidades reales de la
ciudadanía y no de unos pocos, vamos
a seguir gestionando y trabajando en
positivo: adecentando el entorno de
la ermita de Sant Blai, actuando en la
adecuación del barrio de la Bosca, reformando y mejorando la cubierta del
Mercado Municipal, instalando una
optimizada iluminación en la avenida
Jaime Chicharro, adecuando la calle Escorredor y otras vías, urbanas y
rurales, solucionando el problema del
muelle de descarga donde ya se han
iniciado las obras, entre otros proyectos, algunos ya en marcha, siempre
pensando en el interés de nuestros
vecinos y vecinas.
No podemos finalizar sin agradecer a
todas aquellas personas y entidades
que han conseguido que las Fallas de
Borriana del año 2018 hayan transcurrido de una manera tan positiva. El
75 aniversario de la Junta Local Fallera
ha hecho posible la participación de
hombres y mujeres que forman una
parte imprescindible de la historia de
nuestras fallas. Y un agradecimiento
especial a las Reinas Falleras y a los
Presidentes de anteriores Juntas Locales y a la actual Presidenta. Y también a las 19 Comisiones Falleras de
nuestra ciudad representadas por la
Federació de Falles por su trabajo desinteresado por las fallas de Borriana.
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UN 2018 DE TREBALL I OCUPACIÓ

A

quest 2018 serà l’any en el
que es materialitzaran part
dels projectes dels Fons Feder
Europeus que vàrem aconseguir per
invertir en la nostra ciutat. Inversions necessàries i que cobrisquen les
necessitats dels nostres ciutadans i
ciutadanes.
Des de Compromís treballem per a
que els projectes marcats per aquest
any es facen realitat, i puguen ajudar
a recuperar la nostra ciutat. Per això,
una de les obres en les que ja treballem és l’entorn de l’ermita de Sant
Blai, que es convertirà en una plaça
per a tot el poble, creant un nou espai verd per a la nostra ciutat. Amb la
recuperació del nostre Patrimoni serà
una de les peces fonamentals l’accés i
visita al refugi antiaeri, per a procedir
a crear un accés públic, i l’adequació i
millora de les instal·lacions. Al mateix
temps, el Mercat Municipal ha pres
una importància vital en la nostra
ciutat, i per això veiem important la
restauració del mateix, i de tota la coberta per a que compte en les millors
instal·lacions possibles. El moviment
social, turístic i econòmic que ha reprès el Mercat Municipal fa necessària una intervenció de nivell per poder
millorar-lo i que estiga en les millors
condicions possibles i per això no hem
dubtat en engegar la primera fase.
Junt a les obres, cal posar en valor i revitalitzar el barri de La Bosca. Els Fons
Feder compten amb un projecte per
regenerar els carrers i places del barri,
i que ajuden a millorar l’activitat econòmica i social de la zona. Per aquesta raó hi ha destinat fins a un milió
d’euros. I finalitzar l’eix vertebrador
entre el casc urbà i la zona marítima.
La nova avinguda al Port ha sigut un
èxit per als veïns i veïnes, i amb la instal·lació de la il·luminació estarà llesta
per aquest estiu. Un projecte que no
finalitza amb aquesta obra, sinó que
la proposta passa per tancar l’anell
amb la carretera del Grau, i tenir un
carril bici que puga connectar tota la
zona marítima.
I a més a més de les inversions, cal
destacar la feina feta des d’ocupació.
Si després de set anys a que arribarem al govern de l’Ajuntament, no es
col·laborava quasi en cap programa
d’ocupació de la Generalitat, en el
2017 van ser onze els programes en
els que es va participar amb una inversió entre Generalitat, Diputació i

Ajuntament, d’un milió d’euros. Feia
temps que no s’arribava a aquesta
xifra. I per això, aquest 2018, Compromís creu necessari duplicar la xifra
en ocupació, i així comptar en moltes
més ajudes, i realitzar més contractacions. Però no sols es col·labora a
nivell econòmic per garantir programes d’ocupació amb altres institucions sinó que prenem la col·laboració i
la cerca de sinergies com l’eina central
de treball per abastir les necessitats
de tota la població. Així estan realitzant-se visites a totes les empreses
de la localitat per conèixer les seves
necessitats i donar-los resposta, la
qual cosa implica col·laboració estreta
amb altres regidories i plantejar accions concretes per a les empreses de
manera que millorem la seva situació
a la nostra localitat perquè elles són
el motor de l’ocupació i volem que es
senten com a l’eix central que són.
També ens apropem a l’emprenedoria local i busquem donar resposta a
les seves inquietuds canalitzant-les
a través de la iniciativa dels Desdejunis al Comerç i se’ls ofereix assessorament a través del Consorci
Provincial del Pacte per l’Ocupació
en l’Oficina d’atenció a l’emprenedoria i la transmissió d’empreses;
perquè creiem en els negocis que hi
ha en mans i ment dels borrianencs
i borrianenques i volem que afloren
tot el possible. No deixem de costat
a la població aturada, a qui oferim
orientació laboral i connexió directa
a través del xarxes socials. I el més
important de tot, és que totes eixes
accions les connectem amb la resta

d’agents i institucions que a Borriana
treballen en l’ocupació i la formació
i són junt a l’Agència de Desenvolupament Local els i les intermediàries amb la ciutadania. Persones que
s’impliquen i s’implicaven diàriament
i que demandaven comunicació i treball coordinat entre l’administració
i els diferents canals per tal d’atendre com mereixen les necessitats de
la població. Així s’ha creat una Xarxa
d’Agents que treballen l’Ocupació i
la Formació a Borriana. Casal Jove,
IES, Tallers d’Ocupació, Programes
d’Orientació, ONG’s, Servef, Càmara
de Comerç, CEEI, Pacte per l’Ocupació,... tots treballant conjuntament en
aquesta xarxa que prompte començarà a donar fruits.
I per últim, cal destacar la feina i reivindicació que aquest mes de març
s’ha realitzat amb la igualtat i la dona.
Un any de reivindicació al que Borriana s’ha sumat per cridar ben fort per
la igualtat de gènere, i tindre els mateixos drets. Un mes de març que no
volem que quede en el record, sinó tot
el contrari, que haja servit per implicar
a la societat en una lluita que no està
ni del tot guanyada.
Compromís per Borriana segueix treballant per a tindre una Borriana millor. Si vols participar i proposar, no
dubtes en posar-te en contacte per
a fer de la nostra ciutat, un projecte
comú.
Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
borriana@compromis.net
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CONTINUEM TREBALLANT PER
I PER A LA GENT DE BORRIANA

D

es de les regidories que dirigim com
a representants de Se Puede Burriana volem traslladar a la ciutadania
que el nostre compromís amb la gent que
va confiar en nosaltres continua ferm i per
això el nostre paper com a membres de
l’Equip de Govern de l’Acord per Borriana
és fonamental per a continuar construint
una ciutat que ens aculla a totes i a tots, i
en això treballem cada dia.
En este sentit, des de la Regidoria de Participació Ciutadana, Transparència i Noves
Tecnologies, ja hem avançat en este primer trimestre en transparència, actualitzant la informació que apareixia en el web
de la corporació municipal i ampliant-la,
de manera que a partir d’ara es podran conéixer els obsequis que reben els regidors
i regidores i els viatges que realitzen per
motius de treball. I també, molt important,
es fa visible l’agenda pública dels membres del consistori.
Este és el primer pas per a acostar l’Ajuntament a la ciutadania. I en esta mateixa
línia de fer que el govern municipal siga
encara més pròxim,es portaran a terme
altres accions de participació ciutadana.
Nosaltres hem apostat amb fermesa per
fer una política de participació, aconseguir
un govern transparent i implementar les
noves tecnologies en la gestió municipal.
A la ciutat hi ha temes molt importants
que s’han de resoldre amb la participació
i comptat amb l’opinió i el sentiment dels
borrianencs i les borrianenques. Per això
des de la regidoria prendrem una sèrie de
mesures per a escoltar la veu de totes i de
tots en estes grans qüestions. Consultes
ciutadanes, dinamització del Consell Social, bústies de suggeriments, nous canals
de participació, millora i ampliació de les
aplicacions per a telefonia mòbil, actualització i adaptació dels portals municipals,
xarrades per a informar sobre el treball
municipal, augmentar el contacte amb
les associacions i col·lectius, participació
en actes socials… estes són algunes de
les accions que anem a desplegar per a
fer possible un ajuntament que treballe
al costat de la gent i l’escolte. El futur de
Borriana l’hem de decidir entre totes i tots.
Des de la Regidoria de Sanitat i Serveis
Socials continuem treballant per i per a la
ciutadania. Continuem treballant per a i per
la gent de la nostra ciutat.
En breu setmanes, veurem com el treball
dur i constant dóna els seus fruits. Uns
fruits materialitzats en dotze noves entregues de vivendes per a famílies amb
carència habitacional.

Unes vivendes que durant anys han estat
abandonades, sense reparar-les, sense
ús, sense que ningú es preocupara de donar-los una utilitat, però tot canvia i des
de l'arribada a este Ajuntament són ja al
voltant de 40 vivendes entregades i amb
estes 12 superarem el mig centenar.
D'altra banda, han sigut nombroses les
queixes de veïns de la zona Francisco
Tomás y Valiente sobre les condicions de
salubritat dels baixos. Doncs bé, després
de reunir-nos amb EIGE i posar-los de manifest estes queixes, finalment s'ha donat
una solució a la problemàtica. Tancaments
de zones sense ús o bé posant obstacles
a les persones incíviques pel bé del veïnat.
També volem anunciar que ja s'han publicat les bases de diverses subvencions
per a ONG que presten la seua labor tant a
nivell local com en altres àmbits, així com
una nova subvenció per a desenvolupar
projectes per a aquells col·lectiu tan oblidat com són les persones amb problemes
mentals.
I són molts els projectes que encara estan
per arribar a la nostra ciutat com pot ser
tot allò relacionat amb l’àmbit animalista
sense anar més lluny. Un tema que és necessari posar damunt de la taula i que ha
estat molt oblidat .
I des de fa setmanes, es porta a terme la
nova campanya de prevenció de mosquit
comú i mosquit tigre. Una campanya que
any rere any avancem per a poder donar
solució a la població de Borriana. Una població que en esta problemàtica quan vam
arribar estava oblidada i on les queixes
dels veïns i veïnes van caure en sac fora-

dat. Nosaltres vam separar el contracte
per a atacar la problemàtica de les plagues
de mosquits del contracte general de desratització, desinsectació i desinfecció, i
amb esta separació hem aconseguit que
es posen més mitjans per a lluitar contra
estes plagues i s’han pres també mesures
extraordinàrnes quan i on ha calgut. A més,
també hem portat a terme diverses campanyes d’informació i xarrades i divulgació
de bones praxis. Tot això ha portat que a
poc a poc les incidències siguen mínimes,
gràcies també a la col·laboració de totes i
tots, que com sempre hem dit, és fonamental.
A Borriana, sí que es pot.
Treball del Cercle de Podem Borriana
Si vols col·laborar amb nosaltres, envia’ns
un correu. El canvi ja està ací. Tenim molta
feina per davant, però clar que podem!

#ABorrianaPodem
podemosburriana@gmail.com
http://podemosburriana.wixsite.com/
sepuedeburriana
Canal d’Informació en Telegram:
https://telegram.me/podemborriana
Facebook:
https://www.facebook.com/podemos.
burriana
Twitter:
https://twitter.com/podemosburriana
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HACER MENOS CON MÁS

E

l objetivo de hacer más con menos es una máxima que todos
aplicamos en nuestras vidas. La
búsqueda del equilibrio entre lo que se
ingresa y lo que se gasta es el principio
que rige cualquier economía familiar.
Llegar a final de mes obteniendo ahorro para afrontar imprevistos.
Es una regla básica de la economía que
el PSPV que gobierna en Burriana parece desconocer. No solo son incapaces de invertir con aquello que tienen,
es que se demuestra su falta de gestión en los resultados económicos que
afloran cada año.
El PSPV recibió hace tres años una hacienda local saneada. Nos tocó afrontar
una época de crisis que sufrimos cada
uno de nosotros y a la que la administración local no fue ajena. Afrontamos
la prestación de servicios e intentamos
invertir en los vecinos de Burriana para
engrasar unas economías familiares tocadas por la crisis. Y lo hicimos con una
caída de los recursos que obligó a invertir
en lo urgente frente a lo importante.
Los brotes verdes que el PSOE garantizó en 2008 no los hemos visto hasta
pasada una década. Y es ahora cuando con una mayor entrada de ingresos
deberíamos ver una mayor inversión
en nuestros ciudadanos. Sin embargo,
qué sorpresas nos da la vida cuando
se descubre que aquellos que venían a
acabar con las diez plagas de Egipto, a
salvar a las familias, a erradicar la pobreza y a emplear a todos los parados,
son los mismos que antes de sacar la
mano han puesto el cazo.
El PSPV gestiona un presupuesto que
ha crecido en ingresos en los últimos
años. Y es una buena noticia que constata que la economía se recupera. La
mala es que son ellos quienes lo gestionan. Porque teniendo mayores ingresos por la recuperación, no les tiembla
el pulso a la hora de imponer a los vecinos un incremento en los tributos.
Burriana paga más ahora que en época de crisis. Sin embargo recibe mucho
menos por la incapacidad manifiesta
de un PSPV que solo se preocupa de
garantizarse la estabilidad de la alcaldía que ocupa. Y para ello, es prioritario
un reparto de pastel acorde con las necesidades de Compromís y Podemos.
Nosotros, frente a este deseo inusi-

tado de ocupar despachos, reivindicamos las necesidades de Burriana. Las
demandas reales de una población que
pese a estar frenada por un pacto que
solo se mira el ombligo, desea avanzar
y progresar, generar desarrollo y obtener oportunidades que impriman el
ritmo de la recuperación que engrasa
la economía local.
Creemos que Burriana se merece un
Centro de Día. Un servicio que daría
respuestas a muchas familias que
reclaman una prestación social que
alivie a los cuidadores y dé servicio
de apoyo y ayuda a los dependientes.
Todos tenemos familiares cercanos a
los que este recurso daría respuesta.
La misma que llegaría con una Unidad
Respira, que sería de gran utilidad para
nuestros ciudadanos. Y la pregunta
que todos nos formulamos es sencilla.
Si tenemos dinero para ejecutarlo, ¿por
qué no hacerlo?
Desde hace años buscamos responder
a esta pregunta con proyectos estancados como el de la reforma del antiguo ambulatorio. Es un proyecto que
permitiría mejorar las condiciones de
los técnicos del departamento de Servicios Sociales. Empleados colapsados
de trabajo que no solo requieren de
una mejora de sus instalaciones, sino
también de un necesario refuerzo de
plantilla que evitaría que decenas de
solicitudes de ayudas estuvieran bloqueadas por falta de recursos.
Este es el escenario que mantiene
conscientemente el PSPV. El mismo
que podría resolver con inversiones de

utilidad para las familias de Burriana y
que insiste en perpetuar sine die. Porque el problema que tenemos en nuestra ciudad es la incapacidad de gestión de un PSPV que demuestra desde
hace tres años que no tiene rumbo, ni
proyecto ni guión.
Porque ellos con más hacen mucho
menos. Y lo demuestran perdiendo becas, ayudas y subvenciones. Con presupuestos que son un corta y pega del
año anterior, porque ni siquiera aquello
que proyectan y venden como inversión son capaces de ejecutarlo. Bien lo
saben los propietarios de la Marjaleria,
bien lo saben los titulares de suelo de
las unidades A-30 y A-31. A todas luces lo demuestran los resultados del
cierre del año. En 2018, el PSPV ha recibido 1,3 millones de euros en proyectos. Los que debían haberse ejecutado
en 2017 pero que han sido incapaces
de desarrollar.
Quedan los hechos, porque las palabras se las lleva el viento. Y en Burriana constatan que el PSPV está dejando
perder las oportunidades. Que nuestro
municipio, ejemplo de éxito y ambición,
está abandonado a su suerte. Guiado
por un ciego que solo ve a sus socios
y que da la espalda a un pueblo que no
merece esta condena.
La lucha empezó el 13 de junio de
2015. Y continúa. Nosotros no nos
rendimos. Porque Burriana no merece
plegarse a la política de inanición a la
que nos somete el PSPV. Seguiremos
luchando por lo que más nos importa:
nuestros vecinos.
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COMO EL CABALLO DE UN FOTÓGRAFO
Solo la renovación puede mantener; el
que se queda parado, se retrasa.
La situación municipal, desastrosa en
todos los campos, ha alcanzado una
nueva situación: la más absoluta de las
parálisis.
Como un avión de mármol. Como Bob
Esponja en una cama de velcro.
Usando una frase típica: “Si fossin obrers
sel´s dormiria l'algep.”
La esperanza de que cumplan con el programa electoral se disipó hace tiempo;
aquel cúmulo de mentiras, falsedades y
promesas incumplidas e incumplibles ya
pertenece al más oscuro pasado.
Pero el día a día está viéndose afectado
por una inactividad, originada por ausencia de liderazgo, tensiones internas y falta de capacidad y ganas de trabajar.
No han rescatado a nadie más que a ellos
mismos, y tenemos como muestra los
cambalaches entre concejales del equipo de gobierno a la hora de repartirse el
pastel de las dedicaciones exclusivas. La
última estafa política, el cambio en las
dedicaciones de COMPROMÍS, para que
ahora, Burriana pague la baja por maternidad a una de sus concejales, cosa histórica donde las haya, puesto que otras,
hemos sido madres gobernando, y JAMAS, se nos pasó por la cabeza pedir eso,
máxime cuando tiene otros trabajos, que
ha abandonado, para que más cómodamente, le pague el pueblo. Así no es digno
ni ético, y menos de la Concejal que dice
“defender a la mujer”.
Por eso quizás nos vendieron, que no
afrontarían grandes proyectos para centrarse en cuestiones cercanas. Claro,
ahora se entiende, solo se centran en
solucionar sus sueldos.
Si realmente nos centramos en revisar
sus gestiones, es lamentable lo que podemos observar: .
En lo referente a Golf Sant Gregori, siguen
sin decidirse a firmar un nuevo convenio
3 años después, a la vez que llevan 2
años de retraso en el expediente de regeneración de la Costa y en el expediente
de Expropiación de los terrenos del Camí
La Cossa, sin duda dos proyectos fundamentales para adelantar en el desarrollo
del proyecto.
El Carril bici de la Carretera de Grao, imprescindible para cerrar un circuito entre
los Poblados Marítimos y Burriana, está

CIBUR
presupuestado. Pero aún no han iniciado
los expedientes de expropiación de los
terrenos. Así, al cerrar el Presupuesto,
aparecerá un superavit que no corresponde a buena gestión, sino a incapacidad de gestionar.
Porque esa es otra.
Presentan un superávit de 2,4 millones
de euros como un gran éxito de gestión.
Y no es así. En absoluto.
¿No tiene nuestra ciudad carencias donde
destinar esos 2,4 millones de euros?. ¿No
son necesarias infraestructuras?. ¿No
hay que mejorar la limpieza y el alumbrado? ¿No hay que adecentar las zonas
verdes o las calles? ¿No hay unidades de
ejecución inacabadas?. En resumen, hay
necesidades y hay fondos. Lo que no hay
son ganas de trabajar.
Es posible que en un acto supremo de
ceguera política no vean las carencias
de nuestra ciudad. Pues bien, en vez de
“sobrar” 2,4 millones de euros lo que
deben hacer es reducir la presión fiscal a
los ciudadanos de manera que esos 2,4
millones estén en sus bolsillos, lo que repercutirá en un aumento de la calidad de
vida de los mismos.
Ahora, y dando con ello una nueva coz
a su “hoja de ruta de gobierno”, han aumentado de forma exponencial las contrataciones externas.
El BIM se ha vuelto a adjudicar, en premio a su buena gestión, a una empresa

foránea. La externalización de contratos
para la redacción de informes técnicos se
ha incrementado de forma exponencial.
Por primera vez en años, no se han retransmitido la fallas por la televisión local,
ante la incapacidad del equipo de gobierno de llegar a un acuerdo, y mintiendo a
la gente de Burriana, ya que el gasto mal
contratado con empresas de fuera de
Burriana, ha costado al final más dinero
que lo que pedía la Televisión Local, y llegan al punto de negar la existencia de la
Televisión Local, incluso de “filtrar” a los
competidores información privada.
Después de todo esto, una buena noticia.
SOLO FALTA UN AÑO, para que todos
ustedes manifiesten su voluntad en la
urnas.
Una última muestra de parálisis: Esta
vez, y sin que sirva de precedente (esperemos) ha sido imposible encontrar una
PERLA , escrita en algún medio de comunicación, digna de tal nombre.
Pero les exponemos una PERLA TEXTUAL, palabras textuales del portavoz
de Compromís, Vicent Granel, cuando le
pedimos explicaciones de qué motivos
políticos tenían para darle dedicación
parcial a la Concejal de la Mujer, y nos dijo:
“Es una cuestión de oportunidad Laboral,
está embarazada y hay que asegurarle una cobertura”. VAYA¡¡ Eso es llegar al
gobierno para luchar por los intereses
generales?? A no¡¡ Que no ellos solo gobiernan para ellos¡¡
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LAS DECISIONES DEL TRIPARTITO
Andamos todos un poco confundidos con las notificaciones del
Ayuntamiento por la renovación de
nuestros nichos en el cementerio,
y después de indagar y recorrer los
despachos de este consistorio, he
llegado a la conclusión que hay que
pagar o pagar, y explicaré los motivos de esta conclusión.
En primer lugar, los nichos adquiridos antes del año 1963, eran a perpetuidad, todos entendíamos que
perpetuidad significaba para siempre, pero parece ser que hay sentencias del Tribunal Supremo y de otros
Tribunales superiores de justicia que
sostienen que "los bienes de dominio público (caso de los nichos del
cementerio) no se pueden vender ni
ceder para siempre", y sitúan los 99
años de duración como fecha máxima para la concesión.
¿Qué pasará con los nichos del cementerio municipal después del año
1963? Es muy sencillo, al ser concesiones administrativas a 50 años
se podrían renovar en su vencimiento, y en el 2012 se aprrueba una ordenanza porque en el 2013 empiecen a caducar las concesiones, y hay
que iniciar su renovación. El paso del
tripartito ha sido que se renueven a
25 años, ¿por que?, nadie lo sabe,
todo un misterio, una nueva"decisión política" desacertada.
En el año 1997 el Ayuntamiento
permite que la concesión pueda ser
de 25, o 50 años, con una diferencia de precio de aproximadamente
un 16% más de una a otra, es decir,
por un poco más de dinero tenias la
posibilidad de tener la concesión a
50 años. Ahora, con el tripartito, esa
opción ha desaparecido a no ser que
se entierre a alguien en el nicho.
Y analizando esta opción de renovar
a los 25 años, resulta que cada 75
años volvemos a pagar el nicho, por-

que el precio del mismo es aproximadamente tres veces lo que cuesta
la renovación, lamentable, muy muy
lamentable.
La decisión actual del tripartito de
solo 25 años responde solo a un
motivo, recaudatorio. Desde Cs consideramos que no era el mejor ámbito para aumentar la recaudación y
se podía continuar con el criterio anterior respecto a nuestros muertos,
porque ellos merecen todo nuestro
respeto.
Por último, y cambiando de tema,
en Cs si estamos de acuerdo con la
respuesta que ha tenido el equipo de
Gobierno con las dos últimas iniciativas de nuestro partido. Estas iniciativas son relativas a la web municipal que pagamos entre todos los
vecinos, y tras esperar un mes a que

la nueva concejal de la marca local
de Podemos entrará en el cargo, parece ser que se van a poner en marcha. Gracias a Ciudadanos la web municipal será más inclusiva, dispondrá
de pluralidad política con un espacio
para los partidos de la oposición, y
lo más importante dotará de mayor
transparencia a la labor que realizan
los concejales de Burriana. Eso si,
como nos tiene acostumbrados este
tripartito lo han puesto en marcha
sin reconocer la propuesta de Ciudadanos. Lo quieran reconocer o
no, lo importante es que los vecinos
del municipio tendrán una web mejor, acorde con sus impuestos, y un
Consistorio más moderno y transparente.
mariajesus.sanchis@burriana.es
www.ciudadanos-cs.org

PLENARIS I JUNTES

Pleno Ordinario Municipal 01-03-18
El Pleno se da por enterado de la toma de
posesión, en su caso, de D. Rosa Ana Petit
Monsonís, como concejal de este ayuntamiento, por el partido Ciutadans Independents per Burriana, así como de D. Isabel
Martínez López de la Agrupación de Electores Se Puede Burriana.
El Pleno aprueba el proyecto de obras de
“RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SERVICIO. AÑO 2018”,
presentado el 12 de febrero de 2018 (RE
2348) por la mercantil Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA (FACSA)
en el marco del contrato de gestión de los
servicios públicos de abastecimiento de
agua potable y alcantarillado de Burriana,
correspondiente a la cuarta fase del plan
de renovación, con un presupuesto de
1.055.605,85 € (EM, sin GG y BI ni IVA).
El Pleno aprueba las bases de programación para elección de la alternativa técnica
y selección y adjudicación de la condición
de urbanizador del Programa de Actuación
Integrada de la Unidad de Ejecución A-9.3
redelimitada del Plan General de Burriana,
elaboradas por el ingeniero de caminos
municipal, el arquitecto municipal y la jefatura de la Sección II.
El Pleno modifica la composición del Consejo Sectorial de Comercio en lo relativo a la
representación de las asociaciones de comercio que pasa de los actuales dos representantes a los términos siguientes: “Dos
representantes de la Federación del Comercio de Borriana y un representante de
cada una de las asociaciones de comercio
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales o que tengan su sede en
el Municipio de Burriana.”
EL Pleno queda enterado de la siguiente
información económica suministrada por
la intervención y tesorería municipal, correspondiente al Cuarto Trimestre de 2017:
• 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.
• Estado de ejecución del presupuesto y
tesorería

Resoluciones contrarias a reparos de la intervención y tesorería municipal, art. 218
del TRLHL
El Pleno da cuenta de del informe anual
de intervención sobre el seguimiento del
plan de ajuste del ejercicio 2017, así como
de los acuerdos adoptados por la junta de
gobierno local entre los días 25/01/2018
y 15/02/2018, ambos incluidos, y de las
resoluciones dictadas por la alcaldía presidencia obrantes en la secretaría municipal
correspondiente al período de 22/01/2018
al 18/02/2018, ambos incluidos.
EL Pleno acuerda 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 al fondo del asunto, se producen las siguientes intervenciones: Sr. Gual
(dos), Sra. Montagut (una), y Sra. Aguilera
(una)
Sometido el asunto a la correspondiente
votación, da el siguiente resultado: Votos a
favor, ONCE (6 del PSOE, 3 de Compromís,
2 de Se Puede Burriana). Votos en contra,
NINGUNO. Abstenciones, OCHO (5 del PP, 2
de CIBUR, y 1 de Ciudadanos). Consecuentemente se declara el asunto aprobado por
mayoría.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 01-03-18
La Junta acuerda darse por enterada y asumir el informe emitido por el Arquitecto
municipal en fecha 6 de febrero de 2018,
en el que se concluye que la modificación
a realizar en la declaración de interés comunitario para una actividad industrial de
planta de acuicultura marina, autorizada
por el Conseller de Territorio y Vivienda de
fecha 15 de febrero de 2007, en las parcelas 167 y 168 del polígono 11 de este término municipal, supone una mera reforma
sin incidencia sobre el territorio. Así como
darse por enterada y asumir la propuesta
redactada por el Arquitecto Municipal, de
comunicación a los agentes intervinientes
en las edificaciones en curso de ejecución,
así como a los técnicos proyectistas en general, de las condiciones de vallado en zonas de vivienda unifamiliar (UFA,UFP y UFH)

por aplicación de la normativa urbanística
vigente.
La JGL da por cumplido el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 23 de noviembre de 2017, por el que se acordaba
ejecutar subsidiariamente a cargo de los
Herederos de Tortajada Dionis Teresa, los
trabajos necesarios para el restablecimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro del
inmueble de su propiedad sito en C/ ECCE
HOMO nº 1, de conformidad con el informe
emitido por el arquitecto municipal en fecha
en fecha 26 de diciembre de 2017 .
La Junta concede a SÁNCHEZ TARRAGA,
JOSÉ JOAQUÍN, licencia de obras para la realización de la acometida a la red de saneamiento del inmueble situado en C/ CORALL,
14 de la localidad.
La JGL concede a la mercantil PGBS MEDITERRANEO SL, licencia para la realización
de una zanja en vía pública en C/ COURE,
52 para la canalización subterránea de
una línea de alta tensión; otorgada salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio de
tercero.
La Junta concede a la CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
- Direcció Territorial de Castelló-, la licencia
de obras solicitada para INSTAL·LACIÓ D'UN
APARELL ELEVADOR I RECONSTRUCCIÓ
D'UNA RAMPA D'ACCÉS PER A MILLORA
DE L'ACCESSIIBILITAT EN CEIP ROCA I ALCALDE, conforme a documento técnico
presentado y obrante en el expediente, que
se entiende otorgada salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de tercero.
La JGL concede a CARMELITAS DESCALZOS
PROVINCIA IBERICA, la licencia de obras solicitada para REPARACIÓN DE JUNTAS DE
VIDRIERAS, FACHADA, CUBIERTA Y TORRES DE LA IGLESIA PADRES CARMELITAS,
ubicada en CR JUAN DE LA CRUZ, 2, de esta
localidad.
La Junta DA CUENTA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS: 12457/2017, 1846/2018,
1957/2018, 1965/2018, 2111/2018,
2114/2018, 2352/2018, 2356/2018,
2364/2018 Y 2450/2018.
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JGL 08-03-18
La Junta requiere a la empresa TEDITRONIC SL , al ser la única empresa presentada
al servicio de mantenimiento de la red y
equipos de radiocomunicación del cuerpo
de la Policía Local de Borriana y cumplir los
requisitos previstos en los pliegos, para
que dentro del plazo de diez días hábiles,
presente la documentación necesaria.
La Junta requiere la documentación necesaria a José Duran Fernández , al haber
obtenido la mejor puntuación y cumplir
los requisitos previstos en el pliegopara la
contratación del servicio de redacción del
anteproyecto de urbanización del recinto
destinado a la ampliación del Cementerio
Municipal y del proyecto de la Fase I de la
urbanización.
La Junta modifica el contrato del servicio
de mantenimiento de los ascensores de
colegios públicos e inmuebles municipales
de Borriana, suscrito con la empresa KONE
ELEVADORES SA, en el sentido de incluir
el ascensor del Colegio Cardenal Tarancón
12/RAE/19260, por el importe anual de
466,67 euros, por lo que el nuevo precio
del contrato asciende a 8.866,67 euros
anuales
La JGL autoriza la devolución del importe
de 1.604,87 euros, a favor de la mercantil
Anfer Fernando Pérez Castella SL, depositado como garantía del suministro de los
equipos de radiocomunicación digital destinados al cuerpo de Policía Local, adaptación de la red para su puesta en funcionamiento y suministro de elementos de
compatibilidad en sus comunicaciones, así
como su mantenimiento.

metida de saneamiento del inmueble sito
en AVDA MEDITERRÁNEO, NÚM 96 de la
localidad.
La JGL concede a D. ERNESTO SANAHUJA
SANAHUJA licencia de obra para VALLADO
en CAMI VIRRANGUES de esta localidad.
La Junta DA CUENTA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 1464/2018,
2609/2018, 2753/2018, 2762/2018 Y
2766/2018
JGL 15-03-18
La Junta incorpora 276,5 horas a la bolsa
de horas para trabajos especiales, previsto
en el contrato suscrito con Cespa, CIA Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A,
a utilizar hasta el 31 de agosto de 2018.
La JGL autoriza el Proyecto de Ejecución a
ADOLFO JUAN TOMAS, así como la ejecución e inicio de las obras de REFORMA Y
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
ENTRE MEDIANERAS en CR MITJA GALTA
NÚM. 26 de esta localidad
La Junta ordena a la mercantil VILEDOM SL,
como propietaria del inmueble situado en
CL SUERA 23 de Burriana, y a la mercantil SKY CIM SPAIN SL, con cif B87070983,
como propietaria del inmueble situado en
CAMI FONDO, 141, para que procedan en
el plazo de UN MES a realizar los trabajos
consistentes en: LIMPIEZA INMEDIATA DE
LA PARCELA y posterior retirada de restos
a vertedero.
La JGL concede a LLOPIS RODRIGUEZ,
LAURA, la licencia de obras solicitada para
DERRIBO DE INMUEBLE sito en CR SUERAS NÚM. 5, de esta localidad.

La Junta se da por enterada del contenido
de la sentencia núm. 68/2018 y procede
a la ejecución de la misma, consignando el
importe de la franquicia de 300 euros en
el Juzgado.

La Junta concede a LLOPIS RODRIGUEZ,
LAURA, la licencia de obras solicitada para
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en CR SUERAS
NÚM. 5 de esta localidad.

La JGL ordena a la mercantil VILEDOM SL,
como propietaria de los inmuebles situado
en c/ SUERA, 19, 21 y 27 y C/ ALCUDIA DE
VEO, 14 de Burriana, para que proceda en
el plazo de UN MES a realizar los trabajos
consistentes en: LIMPIEZA INMEDIATA DE
LA PARCELA y posterior retirada de restos
a vertedero.

La JGL concede a EVA JUZGADO BERMEJO, licencia de obras para la realización de
zanja en vía pública para la acometida de
saneamiento del inmueble sito en C/ VICTOR MARÍN PUIG, 7 de la localidad.

La Junta concede a PATRICIA SANCHIS
GUAL, , licencia de obras para la realización de zanja en vía publica para la aco-

La Junta concede a FERRADA CHORDA,
GUSTAVO, la licencia de obras solicitada
para INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sita en
AVDA. MEDITERRÁNEO NÚM. 133, de
esta localidad.

Conceder a SEGARRA ALAMO, JUAN JOSE,
la licencia de obras solicitada para REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
ENTRE MEDIANERAS sita en CR NUESTRA
SEÑORA DE LA MERCED NÚM. 8, de esta
localidad,
La Junta DA CUENTA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 2359/2018,
2459/2018, 2819/2018, 3133/2018,
3228/2018 Y 3247/2018.
JGL 22-03-18
La Junta da cuenta de la sentencia núm.
89/2018 dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo núm. 2 de castellón, la cual desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por miguel
vicente francisco avivar y otros en p.o.
616/2016 (pai ue a-11) (expte. 84/2017).
La JGL da cuenta de la sentencia núm.
17/2018 dictada por el juzgado de primera
instancia e instrucción núm. 3 de vila-real,
la cual condena a alberto huguet garcía autor de delito leve de hurto en juicio de faltas
núm. 569/2017 (expte. 15679/2017).
La Junta ordenae a TRANSPORTES CRISTIAN TRUFAN,SL el cese inmediato de la actividad de “estacionamiento de remolques y
tractores de camiones” situada en el recinto del matadero mancomunado situado en
CV-185. El cese deberá ser efectivo desde el
momento de recepción de la presente.
La JGL dar cuenta de la sentencia núm.
82/2018 dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo núm. 2 de castellón en p.a. 309/2017, la cual desestimación el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por domingo lleó nicolás contra acuerdo de demolición de obras (expt.
13513/2017).
La Junta ratifica el acuerdo adoptado por
al Junta de Gobierno Local en fecha 16 de
noviembre de 2017, por el que se inadmitía
por improcedente, el escrito presentado en
fecha 21 de agosto de 2017, RE nº 10994,
por D. Juan Vicente Moros Planelles, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 7 de agosto de 2017, dictado en
cumplimiento de la Sentencia 65/2012, de
13 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Castellón ( el PO
538/2010), así como del requerimiento
efectuado por el citado Juzgado mediante Diligencia de ordenación de 7 de julio de
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2017, RE nº 9675, de fecha 19/07/2017,en
relación a las obras consistentes en ampliación de vivienda, mediante anexión de
habitáculos en zona común del edificio en
inmueble sito en C/Alguer nº 7 bajo; y, en
consecuencia, procede inadmitir el escrito
de alegaciones formulado en 29 de noviembre de 2017, RE nº16249, que viene a reiterar las ya formuladas en fecha 21/08/2017.
La JGL desestima, en base a las consideraciones efectuadas en la parte expositiva de
este acuerdo, el recurso de reposición interpuesto por Dª. Carmen de los Santos de las
Flores en fecha 17 de noviembre de 2018,
contra el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 27/07/2017, - por
el que se ordena la demolición de las obras
ejecutadas sin licencia consistentes en reforma y reconstrucción de edificación existente sita en Avda. Jaime Chicharro, núm. 46
de esta Ciudad.
La Junta incoa a la mercantil BIGMAT LOGÍSTICA S.A., 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 MODIFICACIÓN/REFORMA DE
NAVE INDUSTRIAL PARA ACTIVIDAD DE
ALMACÉN Y VENTA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y REFORMA DE FACHADA en inmueble sito en Camí Llombay, 23
de esta Ciudad.
La JGL ordena a la mercantil VILEDOM SL,,
como propietaria del inmueble situado en C/
SUERA, 25 de Burriana, para que proceda en
el plazo de UN MES a realizar los trabajos
consistentes en: LIMPIEZA INMEDIATA DE
LA PARCELA y posterior retirada de restos
a vertedero.
La Junta concede a TEJEDO BURDEUS,
FRANCISCO, licencia de parcelación para
segregar una superficie de 248,20 m² (parcela A) de la finca registral nº. 18123, para
su agrupación con las registrales 42258,
42259 y 19227 (de 7.083,39 m², 611,00
m² y 1.185,95 m², respectivamente) y de
las porciones que se segregaron de las fincas 22552, 3762 y 33332 (de 228,00 m²,

412,00 m² y 250,00 m², respectivamente);
dando lugar a una sola finca de 10.018,54
m² (parcela C) y quedando el resto de finca
matriz de la registral nº. 18123 (parcela B)
con una superficie de de 4.114,80 m².
La JGL concede a HERNANDEZ GONZALEZ,
TRINIDAD y a NARRO HERNÁNDEZ, PASCUAL, la licencia de obras solicitada para
DERRIBO DE INMUEBLE sito en CR STA.
ELVIRA NÚM. 34.
La Junta DA CUENTA DE LOS DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN
DE LOS OBRAS: 14554/2017, 3462/2018
Y 3463/2018.
DESPATX EXTRAORDINARI PRIMER. La
Junta solicita “una ajuda econòmica de
190.096,21€ per a l'Escola Municipal
de Música Pasqual Rubert, dependent
d'aquesta Corporació Local».
DESPATX EXTRAORDINARI SEGON. La
JGL solicita “una ajuda econòmica de
89.103,53€ per a l'Escola Municipal de Dansa, dependent d'aquesta Corporació Local»
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mes de la dona

LA CURSA DE LA DONA CONTINUA CREIXENT
A BORRIANA I REUNEIX A 1.200 PARTICIPANTS
EN LA SEUA TERCERA EDICIÓ

L

a tercera edició de la Cursa de la
Dona de Borriana ha tornat a superar totes les previsions quant a
participació, ja que prop de 1.200 persones s'han donat cita a meitat matí
en la Piscina Municipal de la ciutat per
a prendre part d'un esdeveniment, en
el qual ha tornat a destacar el caràcter
solidari. Gràcies al creixement que en
tan sols tres anys ha tingut la cita esportiva en la capital de la Plana Baixa,
s'han aconseguit recaptar un total de
4.375 euros que es destinaran un any
més al projecte de recerca per a lluitar
contra el càncer de mama de l'Hospital Provincial de Castelló, gràcies a la
coordinació de la Fundació Le Cadó.
Durant pràcticament una hora abans
de l'inici de la prova no competitiva,
centenars de dones han pogut gaudir
de les activitats físiques oferides per
Fittest Woman que han convertit els
minuts previs en una autèntica festa
de color rosa gràcies a les samarretes commemoratives amb el disseny
de l'artista J. Ripollés. Ha sigut la regidora d'Igualtat, Maria Romero, qui ha
realitzat el tret d'eixida d'una prova en
la qual també han volgut estar presentes l'Alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont i regidores com Cristina
Rius o Maribel Martínez, que han completat els cinc quilòmetres dels quals
enguany constava el recorregut. Així,
després del degoteig de persones que
anaven completant el recorregut, s'ha
pogut gaudir dels aliments i refrigeris
oferits per les marques col·laboradores en l'esdeveniment, com Gufresco,
Taula, Finas, Coinpa, Frescamar, Naranjas La Torre o Videca, a qui la mateixa Romero ha volgut “agrair una
col·laboració que any a any fa créixer
la Cursa de la Dóna de la nostra ciutat,
que en tan sols tres anys ha triplicat el
nombre d'assistents, passant de 400
el primer any, 800 en la passada edició
i prop de 1.200 en aquest 2018”. Però a
més, durant els agraïments posteriors
a la celebració de la cursa, les repre-

sentants municipals també han volgut
assenyalar “la importància de la col·laboració d'entitats i associacions com
la Fundació Le Cadó, l'AAVV del Port, la
Federació de Comerç o el Servei Municipal d'Esports, el treball dels quals
ha permès aquest nou èxit dins de la
programació del Mes de la Dona”.
Així, amb el color rosa i l'alegria de les
més de mil dones que s'han donat cita

en la Cursa de la Dona, s'ha tancat
una tercera edició que en paraules de
les representants municipals “mostra
la força i les ganes de les dones de la
nostra ciutat per ser protagonistes
en qualsevol àmbit social de Borriana,
com en aquest cas el que uneix esport
i solidaritat i que ha sigut tan multitudinari que solament ens queda agrair
la implicació i participació de les dones
borrianenques”.

INFORMACIÓ MUNICIPAL
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

TELÈFON TAXI
ADAPTAT:
622 12 29 66

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DESEMBRE 2017 - GENER 2018

Medina Badenes, Begoña
Carrer del Finello, 15 .......................10, 21
Muñoz Melchor, Fco. Javier
Camí d'Onda, 41 ....................................... 11, 22
Peirats Santa Agueda, Jose A
Carrer de La Tanda, 22 .......................1, 12, 23
Terradez-Fuster
Sant Vicent, 8 .........................................2, 13, 24
Terrádez Navarro, Jose E.
Federico Garcia Lorca, 19 ..................3, 14, 25
Vernia Sabater
Progreso, 17 ...........................................4, 15, 26
Doménech Font
Maestrats, 28.........................................7, 18, 29
Gascó Mussoles
Pl. de les Monges 12............................8, 19, 30
Lloris Carsi
Barranquet 22............................................... 9, 20
Beltrán Martínavarro
Av,. Llombai, 1.........................................6, 17, 28
Almela Castillo
Calle del Raval, 6 ...................................5, 16, 27
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NAIXEMENTS
Mohamed Amin Mrotabit El Mekaoui
Raúl Ayza Clausell
Martín Cabrear Zaragoza
Pau Planelles Corbalán
Ethel Fabregat San Agustín
Juan García López
Alma Capdevila Sánchez
Irene Pastor Beldiman
Yaser Bouabaid
Jana Barhon Barhoun
Jorge Viñes Gaya
David Vera Marco
Nicolas Iulian Dogarel
Valeria Carneros Balaguer
Rubén Steven Gómez Rodríguez
Carmen Stefany Gómez Rodríguez
Cristian Calduch Tat
Raúl Gómez Sánchez
Omar Bentefrit
Idatxe Arnau Moreno
Imrane Ghorrafi
Álvaro Menéndez González
Alessa Muñoz Conejero
Paul Gabriel Muntean
Pablo Pérez Magaña

MATRIMONIS
Juan Manuel Traver Boada			
i Silvia Serra Ruiz
Ismael Sánchez Briz			
i Estefanía Del Olmo Pardo
Antonio Navarro Romero			
i Jessica Tena Escobar
Maikel Wagih Ragheb Ibrahim		
i Maria del Carmen López Dieguez
Antonio De Ángel Fernández 		
i Corino Pahontu
Alejandro Forcano Llácer
i Carmen Melchor Borja
Javier Agulleiro Moncho
i Lara González Lleó
Oscar Agustín Falomir Catalán
i María Parrilla Picón
Juan Ignacio Sales Guerola
i Paula Giménez Ramos
Vicente José Monsonís Gauchía
i Sabina Galera Martínez
José Pacual Rubio Blay
i María Planelles García
José Luís Peña Moral
i Amparo Martínez Turrientes

DEFUNCIONS
JUAN BTA ARNAL PLANELLES..............90
MARINA ROSA GARCIA RABASA..........53
CLEMENTINA CERCOS TUDON.............89
NICOLASA VALIENTE JARA...................95
ISABEL PORRAS GONZALEZ.................85
MIGUEL FIDEL MOLINA MONTOLIU....71
AMPARO SANCHIS NAVARRO..............96
FERMIN JUAN GIL.................................73
ENRIQUE ALCAÑIZ GINES....................79
DOLORES MASIA SABATER..................78
MANEL ORELLANA TEJADA..................95
FCO JAVIER PITARCH MONTOLIU........59
FELICITAS GARRIDO LOZANO..............67
ELODIA MONFORT SALVADOR.............90
PURIFICACION OLIVER MARIN............81
DOLORES GOZALBO CHISBERT............85

*INHUMACIONS AL CEMENTERI
MUNICIPAL

TELÈFONS
Ajuntament de Borriana ........................964 51 00 62
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 50 00
Hospital de la Plana ................................ 964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe ............................. 964 86 27 00
Centre de P. Familiar .............................. 964 55 87 08
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
Síndicat de Regs ...................................... 964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari) ......... 964 57 06 08
FACSA .......................................................... 964 51 28 00

cma martí de viciana

ESCOLA ARTÍSTICA D’ESTIU 2018

Les activitats estan orientades a l’EDUCACIÓ EN VALORS, la cooperació i participació, la convivència i el desenvolupament personal dels participants.
A qui s'adreça?
A xiquets i xiquetes entre 4 (nascuts en
2014) i 14 anys.
S’organitzaran en grups diferenciats segons l’edat, amb un màxim de 16 alumnes per grup. Places limitades
HORARI I DURACIÓ
Del 2 al 27 de juliol, de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h, ampliant-se
en cas necessari per a realitzar eixides
culturals, les quals es comunicaran amb
anterioritat a les famílies.
COST
200 euros el curs complet. Els que es
matriculen a l'abril poden fraccionar el
preu en 3 pagaments; els que es matriculen al maig poden fraccionar el preu
en 2 pagaments.
LLOC DE REALITZACIÓ
Centre Municipal de les Arts Rafel Martí
de Viciana. Carrer de Sant Pere Pasqual,
s/n, 12530 Borriana
INSTAL·LACIONS
El CMA disposa d’un edifici amb instal·lacions adients per a aquestes activitats:

QUÈ ÉS L’ESCOLA ARTÍSTICA D’ESTIU?
És una iniciativa cultural de temps lliure
desenvolupada per l’equip docent del
Centre Municipal de les Arts Rafel Martí
de Viciana.
Amb un professorat especialitzat en
dansa creativa i expressió corporal,
rítmica musical i tècniques plàstiques
i destinada a xiquets i xiquetes de 4
(nascuts l'any 2014) a 14 anys, és una
escola d'estiu molt lúdica i diversa, amb
tallers de tot tipus i eixides que permeten a l'alumnat conéixer altres llocs de
la província i tenir noves experiències de
desenvolupament personal.
El resultat és un apropament lúdic i sense complexos ni prejudicis a les arts. Un
apropament que no exigeix cap coneixement previ i que ens permet viure-les

com a part quotidiana de les nostres
vides, compartir amb altres companys i
companyes i passar un mes de juliol ben
entretingut.
QUÈ OFEREIX?
Aquesta escola d'estiu, com correspon
a aquesta època, parteix del joc per
aprendre i viure la MÚSICA, la DANSA ,
la CERÀMICA o la PINTURA. De dilluns
a dimecres, els diferents tallers impartits per professorat especialitat conformen la part principal de l'activitat. Els
dijous i els divendres aprofitem bé per
a fer eixides culturals i recreatives i conéixer llocs i persones (parcs naturals,
museus, oficis...) que ens mostren les
coses que es fan i tenim al voltant, bé
per organitzar jocs i gimcanes que ens
permeten eixir de la rutina i desenvolupar altres destreses.

• Aules diàfanes de música i de dansa, equipades amb instrumental orff i
equips audiovisuals.
• Aules d’arts plàstiques amb mobiliari
per a dibuix i pintura i aula de ceràmica
amb forn
• Mediateca
• Jardí d’oci
• Auditori
INSCRIPCIÓ
La matrícula es realitzarà a partir de
l’1 d’abril fins a completar les places
oferides. Per a formalitzar-la és necessari dur un número de compte bancari
(IBAN) per a domiciliar el pagament, una
fotocòpia del DNI del titular del compte
bancari i una foto grandària carnet del
xiquet o la xiqueta.
L’alumnat del centre durant el curs
2017-2018 té un 10% de descompte
sobre la tarifa i no ha d’aportar cap document per a formalitzar la matrícula.
Per a més informació, visiteu www.
cmeviciana.es/escola-artistica-destiu/
, telefoneu al 964 033 230 envieu-nos
un whatsapp al 674356639
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