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LES 55 VÍCTIMES DEL

FRANQUISME A BORRIANA
JA TENEN EL SEU HOMENATGE

PERMANENT EN EL CEMENTERI MUNICIPAL
Ajuntament, Grup de Recerca de la Memòria Històrica de
Castelló i familiars descobreixen el monòlit commemoratiu en
un acte on s'ha reivindicat seguir «dignificant la memòria de
les víctimes de la repressió franquista»

MEMORIAL DEMOCRÀTIC

E

l quadrant sis del Cementeri
Municipal de Borriana és des
d'aquest 14 d'abril de 2018, dia
de la proclamació de la Segona República Espanyola, un lloc més digne i
representatiu de la història de la ciutat, després que haja tingut lloc l'acte
oficial d'homenatge a les 55 persones
que van patir i van pagar amb les seues
vides la repressió franquista, que com
s'ha recordat en diverses de les lectures realitzades durant l'acte, «va ser
especialment cruel a Borriana». És en
eixe quadrant on es va enterrar a algunes de les persones afusellades i torturades en l'antiga presó de la Mercè

o que van morir en l'hospital després
de ser apallissades i «passejades» pels
carrers del centre de la ciutat. Així ho
han recordat alguna de les més de 200
persones assistents a l'acte d'avui,
que han pogut expressar els seus sentiments o els seus agraïments a través del micròfon que en l'inici de l'acte s'ha deixat obert perquè qualsevol
persona poguera intervenir. Després
d'eixes paraules inicials, ha sigut Aina
Monferrer, en representació del Grup
de Recerca de la Memòria Històrica de
Castelló, qui ha repassat el treball que
des del mateix Grup o col·lectius com
l'Escletxa de Borriana s'ha realitzat en
les últimes dues dècades per a aconseguir la «veritat, justícia i reparació
de la dignitat i la memòria d'aquestes
víctimes del franquisme, i que durant
massa temps ha sigut silenciada i oblidada en aquesta ciutat». A continuació, Isabel Marín, néta de Manuel Marín
Falcó, veí de Vilafranca afusellat en la
capital de la Plana Baixa, ha recordat la
història del seu avantpassat, explicant
les vexacions, mentides i falta de tot
tipus de drets que va patir el seu avi en
els mesos previs al seu afusellament.
En tots dos casos, s'ha agraït a algunes
institucions públiques el suport per a
aquest tipus d'actes i homenatges,
però també s'ha volgut recordar «el
treball que encara queda per fer per a
dignificar i posar nom i homenatjar a
tantes i tantes víctimes de la repressió
franquista encara avui oblidades».
Finalment, ha sigut l'Alcaldessa de
Borriana, Maria Josep Safont, qui ha

pres la paraula, i fent referència a les
III Jornades Memorial Democràtic
de Borriana en les quals s'emmarca
aquest homenatge «aquest monòlit
simbolitza, precisament, l'esperit democràtic en què es basa aquesta recuperació de la memòria i l'homenatge
a totes aquelles persones, els seus
familiars i la dignitat que recuperarem
revisant el nostre passat, treballant en
el present i mirant cap a un futur més
just».
Un monòlit per al record permanent.
En finalitzar l'acte, que s'ha tancat amb
la interpretació del Cant dels Ocells per
part de Nuria Sotomayor, ha sigut el
regidor de Cultura, Vicent Granel, qui ha
volgut agrair «el treball de tanta i tanta
gent com el Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, els col·lectius locals que han treballat en aqueixa
recopilació de dades o persones que
de forma individual, com Juan Ferrandis, no han volgut que que la història
de la nostra ciutat es perda en l'oblit i
hagen recuperat la seua memòria i la
seua dignitat». I també ho ha volgut
fer extensible als artistes Juan Poré
i José Ferrer, presents en l'acte, per
dissenyar un monòlit «que simbolitza
els pilars sobre els quals assentar un
societat més democràtica i justa amb
el seu passat i la seua història, i que es
culmina amb fins a 55 xicotetes peces
daurades que representen a eixes 55
víctimes de la repressió franquista el
nom de la qual quedarà ja per sempre
reflectit en aquest quadrant sis del Cementeri Municipal de Borriana».
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MEMORIAL DEMOCRÀTIC

L'EXPOSICIÓ

«El vot femení i Espanya»

OBRI LA TERCERA EDICIÓ DEL MEMORIAL
DEMOCRÀTIC DE BORRIANA

D

iversos representants municipals entre els quals es
trobava el regidor de Cultura, Vicent Granel, com a organitzador del III Memorial Democràtic,
o l'alcaldessa, Maria Josep Safont,
han volgut estar presents en l'acte
d'inauguració de l'exposició «El vot
femení a Espanya» que obri oficialment les jornades dedicades a la
memòria històrica en la ciutat. A

través de l'Institut de la Dona i per
la Igualtat d'Oportunitats i el Ministeri d'Igualtat arriba a Borriana una
mostra que commemora el setanta-cinc aniversari de la concessió del
dret a vot a les dones, i que podrà
visitar-se en el CMC La Mercè fins al
pròxim 20 d'abril. Li seguirà dins la
programació del III Memorial Democràtic la presentació de l'obra «Mapa
de fosses de la Guerra Civil i el Fran-

quisme de la província de Castelló»,
que tindrà lloc el divendres 6 en el
Saló de Plens Municipal, i en la qual
Miquel Mezquida, de l'Associació
Científica Arqueoantro, i Joan Lluïs
Porcar i Teresa Armengot del Grup
de Recerca de la Memòria Històrica
de Castelló posen cara i recuperen la
memòria de prop de 2.000 víctimes
de la repressió franquista.

MEMORIAL DEMOCRÀTIC

EL MEMORIAL DEMOCRÀTIC DE BORRIANA
CENTRA LA SEUA ATENCIÓ EN LES FOSSES
DE LA GUERRA CIVIL I EL FRANQUISME

T

eresa Armengot i Joan Lluís
Porcar han realitzat una presentació més que diferent en
el Saló de Plens de l'Ajuntament de
Borriana. I és que dins de les III Jornades Memorial Democràtic de Borriana, s'ha volgut englobar la presentació de «Mapa de fosses de la Guerra
Civil i el Franquisme a la província
de Castelló», en el qual han treballat de forma conjunta les persones
integrants del Grup de Recerca de la
Memòria Històrica de Castelló i l'arqueòleg de l'Associació Científica ArqueoAntro, Miquel Mezquida. El fruit
de tant treball ha sigut presentat en
la capital de la Plana Baixa davant
desenes de persones que no han
volgut perdre's les explicacions sobre
com s'ha dut a terme tota la recerca prèvia de noms i llocs en els quals
pogueren existir fosses, amb una especial atenció a l'apartat que l'obra
de dedica a Borriana i la fossa existent en el mateix cementeri municipal. Durant la presentació, ha sigut el
regidor de Cultura, Vicent Granel, qui
ha volgut «donar la benvinguda tant
a les persones integrants del Grup de
Recerca de la Memòria Històrica que
sempre es mostren molt receptius a
participar en qualsevol acte de recuperació i visualització de la memò-

ria històrica, així com a tot el públic
assistent al que animem a prendre
part en els actes que encara queden
la setmana vinent dins del Memorial
Democràtic de Borriana per seguir
recordant a aquells noms que alguns
ens volien fer oblidar».
A continuació, tant Teresa Armengot
com Joan Lluïs Porcar han centrat la
presentació a explicar tot el procés
de recopilació de dades, un dels aspectes més costosos de la recerca, a
causa dels anys d'oblit i menyspreu
per la memòria històrica per part de

determinades institucions que ara,
amb programacions especials com
les III Jornades del Memorial Democràtic de Borriana, s'estan intentant
desenterrar perquè no queden per
sempre en un passat oblidat. Per
tant, el treball del grup per a la Recuperació de la Memòria Històrica ha
donat un nou fruit en forma d'aquest
més que treballat «Mapa de Fosses
de la Guerra Civil i el Franquisme de
la Província de Castelló», que inclou
la catalogació i inventariat de 86 fosses, en cementeris, pujols, barrancs
i horts de la tota la província i posa
cara i dóna veu a més de 2.000 víctimes de la Guerra Civil i de repressió
franquista després del cruent conflicte bèl·lic.
Cal recordar que el III Memorial Democràtic de Borriana continuarà
aquest pròxim dimarts dia 10 d'abril
amb la projecció del film «Las 13 Rosas» en el Teatre Payà a partir de les
19:00 hores, i que es tancarà amb
l'acte commemoratiu del 14 d'abril a
les 12:30 hores en el cementeri municipal, on es descobrirà un *monólito de record a totes les víctimes del
franquisme de Borriana.
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URBANISME

BORRIANA DESBLOQUEJA LA SITUACIÓ A SANT
GREGORI AMB LA SUSPENSIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ A LA URBANITZADORA

L

El Ple Extraordinari celebrat en el consistori es tanca amb un total
de 12 vots a favor de l'aprovació i tan sols un vot en contra

'Ajuntament de Borriana ha confirmat avui a través de la votació
en ple extraordinari, la «suspensió
del procediment de resolució del recurs de reposició durant el temps que
es perllonguen les negociacions fins
a la resolució del mateix», i que permet a partir d'aquest moment, iniciar
converses amb la Urbanitzadora Golf
Sant Gregori a fi d'intentar la terminació convencional del procediment de
resolució anteriorment citat.
Tal com ha volgut resumir la mateixa
alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, durant el desenvolupament
de la sessió plenària «avui estem ací
per a, exclusivament, aprovar eixa
suspensió, i a partir del moment en
què disposem de tota la documentació aportada per l'empresa interessada en el desenvolupament de
la unitat, podem començar a solucionar tots els problemes derivats,
com les quatre causes pendents de

les quals parla l'oposició o constituir
una comissió per a seguir treballant
conjuntament en el tema i trobar
una solució a un problema que porta massa anys damunt de la taula
sense ser solucionat, un total de 17
anys». Així ha volgut aclarir-ho durant la sessió plenària, coincidint
per complet amb les explicacions i
argumentacions oferides pel regidor
d'Urbanisme, Bruno Arnandis, qui
ha repetit en diverses ocasions que
«per més que insistisquen, la situació
actual no té res a veure amb la de fa
dos anys quan es va rescindir la condició d'urbanitzador, i precisament
durant aquests dos anys hem treballat i ens hem reunit amb empreses, possibles inversors, propietaris
i serveis d'advocacia per a solucionar
una situació que com ja els he dit no
es va solucionar durant els 14 anys
anteriors a la nostra arribada al consistori, i durant els quals mai l'equip

de govern va voler comptar amb la
col·laboració de l'oposició». El mateix
Arnandis ha explicat que l'aprovació
també «està basada, entre uns altres, en la proposta formulada per
l'assistència tècnica contractada per
l'Ajuntament de Borriana a Amparo
Baixauli González, a més del dictamen favorable de la Comissió informativa d'Urbanisme i Medi Ambient,
amb el que, posar en dubte i titllar de
«broma» com ha fet part de l'oposició el treball d'una professional de
contrastat prestigi com Baixauli o el
treball realitzat anteriorment pel bufet d'advocats Garrigues em sembla
prou lamentable». Finalment, la suspensió del procediment de resolució
del recurs ha quedat aprovada amb
un total de dotze vots a favor, per tan
sols un en contra i cinc abstencions
entre els aplaudiments de diversos
del propietaris de terrenys presents
en la sessió.

SANITAT

NOUS TRACTAMENTS PREVENTIUS
I CONTROLS DEL MOSQUIT EN EL CONJUNT
DEL TERME MUNICIPAL

E

l regidor de Sanitat de l'Ajuntament de Borriana, Manel Navarro, ha volgut comprovar de primera mà com s'estan duent a terme
els treballs de tractaments i prevenció
de mosquits en el conjunt del terme
municipal de Borriana, on l'empresa
Lokímica ha estat treballant durant
tota una setmana per a continuar
amb els controls que setmanalment
es realitzen. Així, després de visitar als
treballadors en zones com les de les
platges de l'Arenal i la Malvarrosa, Navarro ha indicat que «de moment, els
test i controls de presència de mosquits, tant comuns com a tigre, estan

sent completament negatius respecte a aqueixa presència de larves en
fase de desenvolupament i creixement, malgrat el quin, continuem amb
l'aplicació dels materials indicats per
a aquesta fase de l'any i esperem que
les revisions seguisquen tenint eixos
mateixos resultats».

Segons va poder comprovar Navarro
en els seus desplaçament fins a les
diferents sèquies que desemboquen
en les platges de Borriana, i on habitualment poden aparèixer mosquits
abans que en altres punts del terme
municipal, «no s'ha trobat pràcticament presencia de futurs mosquits,
encara que com ja vam fer el passat
any, apliquem els tractaments de prevenció ja durant el mes de març perquè la pujada de temperatures que es
produïsca a partir d'ara no precipite la
proliferació de mosquits».

SANITAT INTENSIFICA ELS CONTROLS I
LES LABORS DE PREVENCIÓ CONTRA LA
PRESÈNCIA DEL MOSQUIT TIGRE

T

al com ja es va fer el passat
any, l'Ajuntament de Borriana
ha avançat als primers mesos
de l'any tot el treball de control i prevenció dels focus de proliferació del
mosquit tigre en els quals l'empresa
concessionària del servei, Lokimica,
fa setmanes que realitza revisions
per a anticipar-se a l'acumulació de
possibles larves que en el futur pogueren convertir-se en una presència excessiva de mosquits. Tal com
ha explicat el regidor de Sanitat del
consistori, Manel Navarro, “s'estan
realitzant revisions en cadascun dels
punts del terme municipal que són de
domini públic i que ja es van catalogar anteriorment com els principals
punts de possible presència de larves, i de moment els resultats obtingut són totalment negatius, per la
qual cosa continuarem amb aquesta
campanya de revisió i prevenció durant els pròxims dos mesos”.

Durant les dues últimes setmanes, els treballadors encarregats
del control de plagues per a la seua
prevenció abans de la formació de
focus, han estat realitzant els tests
i proves necessàries per a identificar
la presència de larves, i, posteriorment, han anat aplicant la pintura
Inesfly en la xarxa de clavegueram
de zones com el Port, la Serratella o
el Grau on es pot concentrar un major nombre de futures plagues. Tal
com ha comentat el mateix Navarro,
“eixa aplicació de la pintura es realitzarà durant aquestes jornades en
la zona marítima, per a més tard, començar a aplicar-la també en la zona
urbana, avançant-nos fins i tot al
calendari d'aplicació del passat any,
guanyant pràcticament un mes”. Tal
com han explicat els mateix tècnics,
“en aquesta època de l'any existeix
un marge d'entre quinze i vint-i-cinc
dies des que es detecta la larva fins a

la proliferació del mosquit en si, però
malgrat això, les revisions i controls
es fan de forma setmanal per a poder aconseguir els mateixos nivells
de control i posterior utilització de
larvicida biològic que l'any passat va
ser tan resolutiu”.
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GUÀRDIA REIAL

La Guàrdia Reial CONGREGA

A MILERS DE PERSONES DURANT LES SEUES
EXHIBICIONS A BORRIANA
Durant el matí, s'ha realitzat una cercavila pels principals carrers del centre
de la ciutat que s'ha culminat amb l'acte oficial en la plaça Major, mentres que durant
la vesprada les exhibicions en l'Arenal han sigut multitudinàries

Q

uan encara faltaven uns minuts perquè el rellotge del
Campanar de Borriana marcara les deu i mitja del matí, la plaça
Major era ja un formiguer de gent esperant l'arribada de l'Esquadró d'Escorta Real, que accedien al Pla a través de la Raval i feien la seua primera
parada en la coneguda plaça borrianenca. A continuació, la formació en

mitja lluna que han configurat en la
Plaça Major era aplaudida per centenars de xiquets i xiquetes que s'havien situat al voltant de la plaça per a
escoltar el toc de corneta, disfrutar
del pas dels cavalls i de la primera parada oficial dins de la cercavila. A les
portes de l'Ajuntament, l'alcaldessa
Maria Josep Safont feia entrega de la
litografia que reproduix la silueta de

la ciutat de Borriana, mentres rebia
de mans el Coronel de l'Esquadró la
mètopa de la Guàrdia Reial, junt a la
representació municipal que no va
voler perdre's l'acte celebrat a las
portes del consistori. A continuació,
de nou la Secció Motoritzada s'encarrega d'obrir pas a la cinquantena
d'equins que desfeien la formació de
mitja lluna per a dirigir-se al segon

GUÀRDIA REIAL
s'han realitzat tant les exhibicions de
sabres i llances com les maniobres de
Càrrega de Cavalleria i els Galops que
han oferit espectaculars imatges al
nombrós públic situat en el Passeig
Marítim, des d'on s'ha pogut disfrutar dels últims actes que la Guàrdia
Real ha dut a terme en la capital de
La Plana Baixa durant tota la jornada
del divendres, i que de nou durant el
dissabte es repetiria en ciutats veïnes com Vila-real on l'Esquadró tornava a eixir al carrer.
dels punts on estava establida una
nova parada. Ha sigut junt amb el
col·legi Salesià on, de nou, centenars
de xiquets i xiquetes han disfrutat del
pas de l'Esquadró, que novament ha
realitzat parada junt amb el col·legi
Vila Fátima i al CEIP Penyagolosa. Es
tancava així una sessió matinal que
ha fet eixir a las calles a centenars de
persones que con els seus telèfons
mòbils capturaven quasi cada moment de pas de l'Esquadró d'Escolta
Real. Novament lasses parades s'han
succeït junt amb la Residència de la
Tercera Edat i el CEE Pla d'Hortolans
que han aplaudit el pas de motocicletes, cavalls i membres de l'Esquadró
abans del descans del migdia. Per a
la vesprada, l'activitat s'ha traslladat
fins a la platja de l'Arenal, lloc en què
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JOVENTUT I OCUPACIÓ

L'IVAJ VALORA «MOLT POSITIVAMENT»
L'APLICACIÓ PER SEGON ANY A BORRIANA
DEL PROGRAMA JOVEOPORTUNITAT

E

l secretari general de l'Institut
Valencià de la Joventut, Jesús
Martí, s'ha desplaçat fins a
Borriana per a conèixer de primera
mà la implantació del programa JoveOportunitat (JOOP) que ja el passat any es va desenvolupar com una
prova pilot en la capital de la Plana
Baixa i que enguany s'ha repetit amb
la intenció de seguir «guiant, assessorant i formant a joves que en
el seu moment van abandonar els
estudis i no han pogut trobar una
eixida laboral, per això el programa
JOOP serveix tant per a la recuperació de l'ànim i l'autoestima a l'hora
de trobar un itinerari laboral, com
d'evolucionar personalment en el
tracte diari amb una altra gent i en
la socialització amb altres persones
de la seua mateixa edat», tal com
comentava la regidora de Joventut,
Lluïsa Monferrer. Per la seua banda,
Martí ha dialogat llarga i distendidament amb la quinzena de persones
participants en el programa JOOP, ja
que com els explicava directament
«després de la implantació del JOOP
el passat any, volem seguir millorant
les seues prestacions, la forma de
treball o les dinàmiques de treball,
per això la millora forma és que ens
traslladeu la vostra visió del programa i en quin creeu que podem
millorar-ho». Després de la xarrada
entre representants públics i alum-

nat, la mateixa regidora d'Educació i
alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont comentava que «estem molt
satisfets de veure com els i les joves
participants en aquesta segona edició del JOOP semblen haver recuperat aqueixes ganes de trobar un futur personal i professional gràcies al
treball que realitzen amb la «coach»
en el Casal Jove, per la qual cosa eixe
treball conjunt de Generalitat, Ajuntament i en concret les regidories de
Joventut i Ocupació mostra els bons
resultats que podem obtenir amb
una coordinació i aplicació com és la
del programa Jove Oportunitat».
A penes unes hores després, El Saló
del Plens de l'Ajuntament de Borriana presentava durant el matí del
dijous un aspecte diferent a l'habitual de les sessions plenàries que
mensualment se celebren, ja que

les butaques dels regidors i regidores eren ocupats en aquesta ocasió
per la quinzena d'alumnes i alumnes
que durant les últimes setmanes han
pres part del programa Jove Oportunitat. Acompanyats tant per la «coach» que s'encarrega del desenvolupament de cada sessió del programa,
i pel tècnic de Joventut i el Casal Jove,
han accedit a un Saló de Plens on ja
els esperaven tant l'alcaldessa de
Borriana, Maria Josep Safont, com la
regidora de Joventut, Lluïsa Monferrer, amb les qui han estat dialogant
durant pràcticament una hora sobre
tots aquells aspectes relacionats
amb el programa en el qual estan
participant. Però també sobre moltes de les propostes de millora que
el mateix alumnat ha aportat en els
diferents departaments municipals,
com poden ser de Via Pública, d'Esports, Festes o de programacions
culturals. Ha sigut solament la primera de les visites, ja que després
del pas pel Saló de Plens, ha sigut
la regidora d'Ocupació i Promoció
Econòmica, Maria Romero, qui els
ha guiat a través de l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local, on
han pogut comprovar les eines de les
quals disposen a l'hora d'inscriure's
en borses de treball, consultar ofertes d'ocupació o renovar documentació laboral.

falles

LA CAVALCADA DEL NINOT INFANTIL TORNA
A OMPLIR ELS CARRERS DE LA CIUTAT DE
COLOR I ALEGRIA
Després de la suspensió obligada en el seu moment per la meteorologia,
centenars de xiquets i xiquetes ixen al carrer amb les seues disfresses i carrosses
per a repartir dolces i alegria entre el públic assistent

B

orriana i el món faller de la ciutat han pogut celebrar per fi la
seua Cavalcada del Ninot Infantil, després que en el seu moment
la pluja obligara a suspendre la cercavila en el qual, avui, centenars de
xiquets i xiquetes han pogut prendre
part per a convertir els carrers per les
quals transcorria en una festa de color. Quan. amb prou faenes. passaven
uns minuts de de les quatre i mitja de
la vesprada, i la Colla de Dolçainers i
Tabaleters de Borriana obria la Cavalcada, el carrer L'Escorredor començava a omplir-se de gent en les seues
voreres, i encara que inicialment podia semblar que el públic era menor
que en altres ocasions, a mesura que
ha anat desenvolupant-se la cercavila, l'assistència ha anat creixent. Just
en el centre d'aqueix carrer de L'Escorredor, la Reina Fallera Infantil de
Borriana en 2018, Ana Giménez, la
Cort d'Honor Infantil i les Dames de
la Ciutat, així com les representants
majors y la Reina Fallera, Judit Pesudo, gaudien al costat de l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i
la presidenta de la Junta Local Fallera
i regidora de Festes, Lluïsa Monferrer, del colorit i l'alegria de mares,
xiquets i xiquetes en el seu pas per

aqueix tram inicial del recorregut, a
més de les carrosses que lluïen les
seues banderoles acreditatives dels
premis obtinguts. En aquest cas, el
Barri València es va fer amb el primer
premi, seguida de Don Bosco que ha
sigut segona i s'emportava el premi
al millor Ninot, mentre que el Camí
d'Onda obtenia el tercer premi en les
carrosses i la Ravalera era quarta.
Entre els centenars i centenars de
xiquets i xiquetes desfilant entre les
diferents carrosses de cadascuna
de les comissions falleres de Bor-

riana, es podia veure a tot tipus de
superherois, personatges de pel·lícules i contes clàssics, alguns que
representaven a les estacions de
l'any, i uns altres i unes altres que es
decantaven pels diferents mitjans
de transport. Eren solament alguns
dels exemples de la multitud de disfresses i grups de personatges que,
encara que ja a la fi d'abril, han pogut
desfilar pels principals carrers de la
ciutat, ja que després del seu pas per
L'Escorredor, la Cavalcada del Ninot
ha continuat pel carrer Encarnació
per a finalitzar en la plaça 9 d'Octubre. Des d'allí, totes les persones
participants en la Cavalcada s'han
desplaçat fins a la Llar Fallera para
com explicava la regidora de Festes
Lluïsa Monferrer, «gaudir d'un berenar popular per a tots els xiquets i xiquetes participants, així com d'inflables que ens han servit per a tancar
aquest dia de la Cavalcada del Ninot
Infantil amb alegria i amb el bon sabor de boca que mereix el treball de
tanta i tanta gent per a poder desfilar
pels carrers de la ciutat».
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CULTURA I NOVES TECNOLOGIES
EL CMA MARTÍ DE VICIANA DESCOBREIX LES
NOVES TECNOLOGIES PER A LA CREACIÓ MUSICAL
Els professors de piano reben una masterclas del pianista Juan Cabeza
gueix és no quedar-nos endarrerits
en l'aplicació de les noves tecnologies, ni en els nous recursos i pedagogies musicals». Precisament per això
en sorgeix la importància que alumnat, pares, mares i professors coneguen les tècniques per poder adaptar
la música als nous sistemes.

E

l Centre Municipal de les Arts
Rafel Martí de Viciana ha organitzat un taller destinat a
l'alumnat, però també a pares i mares, per fer dels dispositius mòbils
i tablets unes aliades de la creació
musical i el seu aprenentatge.

impartit un taller durant dos dies
de manera activa en el qual els i les
assistents han pogut conèixer els recursos pedagògics i també de creació
musical que poden oferir les noves
tecnologies, i concretament , mòbils
i tablets.

Així, el professor, Xavier Piquer, que
ja va ser professor del centre, ha

L'edil de Cultura, Vicent Granel, ha
destacat que «la idea que es perse-

D'altra banda, el professorat de piano del centre ha comptat amb la
presència de Juan Cabeza, autor del
bloc «megustaelpiano.com, dedicat
a l'ensenyament del piano per a xiquets i xiquetes, pianista i professor
de piano a Madrid. Cabeza ha impartit
un curs al professorat de piano, mostrant nous recursos i aproximacions a
l'aprenentatge de l'instrument, perquè es puguen posar en pràctica en
el centre.

NOVES TECNOLOGIES INICIA LA RENOVACIÓ
DE LES BASES DE DADES D'ASSOCIACIONS,
COL·LECTIUS I ENS DE LA CIUTAT

L

a regidoria de Noves Tecnologies i Participació Ciutadana de
l'Ajuntament de Borriana ja ha
iniciat tota la tramitació per a la renovació de les bases de dades referents a associacions i col·lectius de la
ciutat, amb l'objectiu de «actualitzar
o confirmar les dades ja existents de
cada associació, per a així disposar
de tota la informació relativa a cadascuna d'elles i així facilitar i optimitzar els canals de comunicació, i
com a conseqüència, la participació
de qualsevol veí o veïna de Borriana en la vida municipal», tal com ha
explicat la màxima responsable de
l'àrea, Maribel Martínez.
El termini per a la presentació de
noves dades o confirmació dels ja
vigents finalitzarà el pròxim 15 de
maig, i es podrà realitzar tant pre-

sencialment en el registre municipal
de l'Ajuntament, com de forma telemàtica. Tal com ha volgut explicar
la regidora Maribel Martínez, «és
la mateixa llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques el que
obliga a relacionar-se a través de
mitjans electrònics amb les administracions públiques com l'Ajuntament
de Borriana, a persones jurídiques,
entitats sense personalitat jurídica,
els qui exercisquen una activitat pro-

fessional per a la qual es requerisca
estar col·legiat o els qui representen
a un interessat que estiga obligat a
relacionar-se electrònicament amb
qualsevol administració». Així, des
de la secció IV ja s'han remès els fins
a quatre tipus diferents de sol·licitud
per a seguir renovant tota la informació i optimitzar al màxim els canals de contacte, ja que com explicava Martínez, «a més de l'obligació per
llei, l'actualització de dades segueix
sent clau perquè la Participació Ciutadana que en els dos últims anys ha
experimentat un canvi espectacular
a nivell municipal, seguisca servint
perquè la ciutadania s'implique en les
decisions municipals, puga mostrar
les seues opinions o aportació idees
i projectes per al desenvolupament i
el futur de Borriana».

JOVENTUT I EDUCACIÓ

EL CASAL JOVE REP A LES REPRESENTANTS
MUNICIPALS EN EL TANCAMENT D'UNA
MULTITUDINÀRIA ESCOLA DE PASQUA

L

es regidores de Joventut, Lluïsa
Monferrer i d'Educació, Maria
Josep Safont, s'han desplaçat
fins el Casal Jove de Borriana per
visitar als xiquets i xiquetes que enguany han pres part en la coneguda
com Escola de Pasqua que organitza
anualment la regidoria de Joventut
coincidint amb les vacances de Pasqua de les quals disposen en els diferents centres educatius de la ciutat.
Durant tota la setmana, els xiquets
i xiquetes d'entre 3 i 12 anys han
pogut gaudir de tallers, activitats,
entreteniment, i precisament en la
jornada d'avui una excursió final que
els ha portat fins al conegut Termet.
Precisament les representants municipals han pogut xarrar abans de
l'eixida amb els xiquets i xiquetes
participants en l'Escola de Pasqua
que els han traslladat «com de bé
s'ho han passat aquesta setmana
juntament amb altres xiquets i xiquetes amb els quals no coincideixen

tant durant el curs escolar», i fins i tot
alguna mare ens comentava avui que
la conciliació entre els treballs de pares i mares i aquesta programació de
l'Escola de Pasqua fa posible que els
xiquets i xiquetes gaudisquen de les
seues vacances mentre mares i pares poden continuar amb les seues
jornades laborals»,

setmana han acompanyat i entretingut als i les més xicotetes». Des del
Casal Jove no han volgut oblidar-se
de «agrair la col·laboració del CEE Pla
d'Hortolans, que una vegada més ha
cedit material per als tallers i ens ha
oferit les seues instal·lacions per a
poder desenvolupar les activitats a
l'aire lliure».

Per la seua banda, l'alcaldessa i regidora d'Educació, Maria Josep Safont,
ha destacat que «el funcionament
de l'Escola de Pasqua ha tornat a
estar a l'altura, ja que enguany han
sigut vuitanta els xiquets i xiquetes
inscrites durant tota la setmana, la
qual cosa suposa un gran treball organitzatiu tant dels treballadors del
departament de Joventut com de
les persones participants en el Mòdul d'Animació d'Activitats de Temps
Lliure que des de fa mesos es desenvolupa a través del Taller d'Ocupació Riu Anna, i que durant tota la

Així, l'excursió final del divendres i les
últimes activitats d'oci i entreteniment que se seguien duent a terme
en el mateix Casal Jove durant la jornada han fet que la valoració per part
de les regidories de Joventut i Educació «siga molt positiva, ja que ha
crescut considerablement el nombre
d'inscripcions respecte a altres anys, i
a més hem pogut veure com l'alumnat
de pràcticament tots i cadascun dels
centres educatius de la ciutat ha pres
part en aquesta Escola de Pasqua de
2018 que ha tornat a ser un èxit de
participació i d'organització».
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COMERÇ I OCUPACIÓ

ELS «DESDEJUNIS AL COMERÇ» FORMEN
EN MARCA I «BRANDING» ALS ESTABLIMENTS
DE BORRIANA

P

er segon mes consecutiu des
que la regidoria de Promoció
Econòmica i Comerç de Borriana engegara la segona edició dels
«Desdejunis al Comerç», desenes
de comerciants de la ciutat s'han donat cita a primera hora del matí per
a seguir participant de les sessions
que tenen com a objectiu «millorar
les prestacions que a nivell de màrqueting, imatge, venda o distribució
tenen els comerços de la nostra ciutat, i així optimitzar el seu treball diari», tal com explicava la regidora de
l'àrea, Maria Romero. En aquest cas,
ha sigut la Pastisseria-Cafè Tròpic de
Borriana el lloc triat per a aquesta
segona sessió, en la qual la marca i
el concepte de «branding» han sigut
els protagonistes. Tal com ha explicat

amb tot luxe de detalls el dissenyador gràfic i director d'art, Roger Felis,
la sessió d'avui estava dedicada a tot
el procés de creació d'una marca i la
importància que posteriorment puga
arribar a tenir respecte al nivell de
vendes o de distribució de productes.
Tal com han indicat des de la concejalía de Promoció Econòmica i
Comerç, «de nou hem estat prop
de les trenta persones assistents a

una nova sessió dels «Desdejunis al
Comerç», la qual cosa creiem que és
una mostra perfecta del creixement
d'aquesta iniciativa que en cada sessió augmenta el nombre de comerciants interessats a seguir creixent
com a marca i optimitzant el seu treball de venda i distribució de producte
a partir de tot el que estem aprenent
des que el passat any celebràrem la
primera edició». La mateixa regidora Maria Romero ha volgut «agrair la
predisposició tant dels i les professionals del Comerç de Borriana, com a
aquells i aquelles especialistes, avui
Roger Felis, que segueixen oferint
els seus coneixements i formació
per a fer créixer el teixit comercial de
la nostra ciutat treballant des de la
base, amb cada comerç».

PROMOCIÓ ECONÒMICA IMPLEMENTA
LA NOVA XARXA D'AGENTS D'OCUPACIÓ
I FORMACIÓ A BORRIANA

L

a regidora de Promoció Econòmica i Ocupació en l'Ajuntament
de Borriana, Maria Romero, ha
volgut visitar als i les participants
en la formació de la Xarxa d'Agents
d'Ocupació i Formació que s'ha iniciat
en el CMC La Mercè, i que es repetirà en una altra sessió amb l'objectiu
de «que els i les agents coneguen la
nova plataforma que s'ha habilitat
per a fer que aqueixa interconnexió
entre tots done molts millors fruits
quant a les polítiques d'Ocupació i
Formació en la nostra ciutat», com
explicava la mateixa Romero. Ha
sigut l'especialista en Màrqueting i
Recursos Humans, a més d'Assessor de Sistemes de Persones, Ximo
Salas, qui s'ha encarregat de dur a
terme aquesta primera sessió de formació en la qual els i les participants

han pogut començar a conèixer i familiaritzarse amb la nova plataforma web en la qual s'integra la Xarxa
d'Agents d'Ocupació i Formació. Tal
com ha volgut detallar la responsable de l'àrea, Maria Romero, «fins
al dia d'avui manteníem un contacte continuat amb els i les diferents

agents en reunions i trobades, però
després de l'anàlisi realitzada sobre
el funcionament d'aquestes sessions, vam entendre que el més òptim
era implementar la plataforma perquè la interconnexió entre tots i totes
fóra molt més fructífera i directa». En
aquestes dues sessions de formació
han pres part tots i cadascun dels
agents públics implicats en l'Ocupació i la Formació a nivell municipal,
com són Creu Roja, Càrites, l'Escola
Permanent d'Adults, els tècnics de
Joventut i AEDL, els instituts Salesians, Jaume I i Llombai, la representació del Pacte per l'Ocupació, les
«coach» dels programes de Joventut
i Ocupació, i les quatre representants
de Serveis Socials (CAP, EVIM, SEAFI
i UTE).

MUNICIPAL

NOVA PETICIÓ MUNICIPAL DE CESSIÓ PER
30 ANYS DE L'ANTIC AMBULATORI PER A
ALBERGAR ELS SERVEIS SOCIALS

Després que la Tresoreria General de la S. S. demanara l'inventari de béns immobles en
la ciutat, l'alcaldessa ha tornat a sol·licitar que «la cessió per part del Ministeri estiga
d'acord amb la inversió que es realitzaria i s'amplie a trenta anys»

L

'alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, ha tornat a sol·licitar al Ministeri d'Ocupació i
Seguretat Social la cessió de l'antic
ambulatori situat en els números 29 i
31 del Carrer València de la ciutat per
a un total de trenta anys, ja que com
ha explicat a través de la nova petició «segueix sent intenció d'aquesta
Administració situar les dependències municipals de Serveis Socials,
i que és necessari realitzar obres
en el citat immoble que suposen un
elevat cost pera aquest Ajuntament,
sol·licitem de nou la cessió de l'ús de
l'immoble a aquest Ajuntament per
un termini de 30 anys».

explicant i argumentant, per exemple, la notable inversió que s'hauria
de realitzar a nivell municipal per a
dur a terme les obres en l'immoble,
i que segons la Memòria Valorada
redactada per l'Arquitecte Municipal
ascendiria a un total de 600.238,91
euros, amb el que entenem que seria
un esforç important que hauria de
correspondre's amb eixa cessió de
trenta anys». Així, després de les diferents peticions realitzades des del
consistori, l'alcaldessa ha volgut insistir que «la inversió que estem disposats a realitzar a nivell municipal

ha de disposar del temps suficient
per a poder ser amortitzada, per això
hem cregut més que just i necessari
realitzar aquesta nova petició perquè
la cessió de vuit anys que proposa el
Ministeri s'amplie fins als trenta que
sol·licitem des de Borriana, ja que
entenem que fins i tot suposaria una
optimització del treball realitzat des
de Serveis Socials i estaria molt més
d'acord amb la forta inversió de més
de 600.000 euros contemplada per
a la rehabilitació i posada a punt de
l'edifici del carrer València».

La nova sol·licitud per part de l'Ajuntament de Borriana es produeix després de la petició del mateix Ministeri
d'informació sobre diferents immobles de la ciutat la titularitat de la
qual correspon a l'Executiu Central,
per a actualitzar l'inventari de béns
que té en el municipi, la resposta del
qual ja s'ha fet arribar al Ministeri
amb tota la informació sol·licitada, i
«on hem volgut tornar a incloure la
petició de cessió per a trenta anys,
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SERVEIS

FACSA I SERVEIS INICIEN ELS TREBALLS PER
A RENOVAR MÉS DE 4,3 QUILÒMETRES DE LES
XARXES D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM
cessàries i acaben redundant, també,
en la millora de voreres i ferms dels
carrers i és la ciutadania la que en
un futur immediat acabarà beneficiant-se”.
Per la seua banda, Pascual Maximino ha remarcat la “rellevància” del
projecte a l'hora “d'aconseguir una
millora substancial en la qualitat del
servei que reben els usuaris, a més
de mantenir les xarxes de proveïment d'aigua potable i clavegueram
en les millors condicions tècniques”.

L

'Ajuntament de Borriana i FACSA
ja han iniciat els treballs que
permetran renovar més de 4,3
quilòmetres de canalitzacions corresponents tant a la xarxa de proveïment d'aigua potable com de clavegueram en el casc urbà de la localitat.
Uns treballs que formen part del
Pla Director d'Obres i Millores i que
compten amb una inversió global de
més d'un milió d'euros.
En el cas de la xarxa d'aigua potable,
les actuacions previstes contemplen
una inversió de 557.043,35 euros per
a renovar un total de 2.760 metres
de conduccions de diàmetres compresos entre 75 i 315 mm, a més
d'actuar sobre més de 300 escomeses. Quant al clavegueram, el pla de
millora abasta una superfície d'1.600
metres de canalitzacions, amb un
pressupost de 498.562,5 euros.
Els treballs, actualment en execució,
ja han permès renovar el tram de la
xarxa de clavegueram que discorre
pel carrer Mitja Galta, a més d'instal·lar noves canalitzacions per a l'aigua potable en el carrer del Calvari.
Unes obres que en aquests moments
s'estan completant amb la instal·lació de noves canalitzacions tant de
clavegueram com d'aigua potable
en els carrers Vicent Andrés Este-

El regidor de Serveis de l'Ajuntament
de Borriana, Vicent Aparisi, que avui
ha visitat els treballs acompanyat
pel director de l'àrea de Proveïment
de FACSA, Pascual Maximino; així
com pel cap de la Zona Sud de la
companyia, Óscar Peris, ha destacat
que “hem pogut comprovar com les
obres avancen a bon ritme, i s'està

A la vegada, el pla de millora inclou
actuacions en els carrers Esport,
Francisco Tárrega, Doctor Ferrán,
Sant Gaetà, Poeta Llorente, Pablo
Iglesias, Sant Pere, Sant Agustí, Zaragoza, Sant Tomás, Tarongers, Mare
de Déu de Lorda, Salvador Giner, Vinaralls, Avinguda Mediterrània, José
Polo Bernabé i Passeig Sant Joan
Bosco. A més, amb la finalitat d'augmentar el cabal de la xarxa d'aigua
potable en els Poblats Marítims durant l'època estival, també s'enllaçaran les artèries principals que conflueixen en la intersecció de l'Avinguda
Jaime Chicharro amb l'Avinguda Cardenal Tarancón.

complint amb l'objectiu de modernitzar amb els millors materials tant la
xarxa de clavegueram com la d'aigua,
així com intentar que les molèsties al
veïnat de cada zona en la qual s'està
treballant siguen les mínimes, ja que
sabem que poden ocasionar alguna
que una altra molèstia, però són ne-

D'altra banda, per a permetre la realització de possibles reparacions
sense afectar al subministrament,
també es realitzarà un seccionament en la xarxa d'aigua a l'altura del
Camí de La Serratella. En eixe sentit,
també es col·locarà un by-pass dipòsit des de la Xarxa del Consorci de la
Plana que permetrà garantir el subministrament quan es realitzen operacions de manteniment. Al seu torn,
s'instal·larà un equip de mesurament
en el clavegueram del Passeig Sant
Joan Bosco, que permetrà registrar
en continu la concentració de diversos gasos presents en el col·lector.

llés i Sant Germà. Vies en les quals
també es procedirà a instal·lar un nou
paviment, una vegada finalitzen les
actuacions. En el carrer Víctor Marín
Puig també es renovarà la xarxa de
clavegueram i es reposarà el paviment afectat.

VIA PÚBLICA

EL PLA VEU MILLORAT EL SEU FERM
AMB LA SEGONA FASE DE RENOVACIÓ
DE L'EMPEDRAT

Fins a sis treballadors contractats per a Via Pública a través del Pla d'Ocupació
Encord s'encarregaran dels treballs d'extracció, neteja i col·locació de les llambordes
que conformen el sòl de la plaça

E

l regidor de Via Pública, Vicent
Aparisi, ha volgut comprovar
de primera mà l'evolució dels
treballs que des d'aquesta mateixa
setmana s'estan portant cap en la
cèntrica plaça del Pla de Borriana, en
el que suposa la segona fase de les
labors de millora i condicionament
de les llambordes que componen el
ferm. Tal com ha explicat el mateix
regidor de Via Pública, «hem volgut
realitzar aquestes obres en els períodes de temps que dins del calendari
anual a Borriana, menys afecció tinguen sobre el dia a dia de la ciutat i
els seus habitants, per això aquesta
segona fase ha començat després
de les vacances de Pasqua i esperem
que per a esdeveniments o celebracions com les de les Creus de Maig
estiga completa i així no afecte a l'ac-

tivitat que se celebra directament en
el Pla». Cal recordar que ja la primera
fase que afectava a una de les dues
illetes del centre del Pla, «es va dur
a terme abans de Nadal, tant perquè
la Fira de Nadal poguera celebrar-se
sense problemes, com per després
col·locar, per exemple, els arbres de
nadal decoratius realitzats pels mateixos operaris de Via Pública». Així,
per a aquesta segona fase s'ha volgut «no dificultar celebracions com
les de Sant Blai o les Falles, que necessiten d'un Pla completament buit
per a poder celebrar-se, i després de
les vacances de Pasqua i esdeveniments com la carrera 10K que vam
tenir diumenge passat, vam creure
que era el moment més adequat».
En la revisió dels treballs que s'ha
realitzat aquest mateix matí, s'ha

pogut comprovar com «tal com va
succeir amb la primera fase, s'estan accelerant al màxim els treballs,
gràcies a la contractació dins de Via
Pública de fins a sis persones que
treballen exclusivament en aquests
treballs, i que han pogut ser contractades gràcies al pla d'ocupació ENCORD coordinat en la seua aplicació
a Borriana per la regidoria d'Ocupació i per part de la Generalitat, i que
dóna ocupació a persones parades
de llarga durada». Aparisi ha volgut
detallar, que «els treballs són realment costosos, ja que s'ha de retirar
la llamborda, netejar-la i llimar-la i
posteriorment, tornar a col·locar en el
ferm, encara que al ritme que veiem
que va el seu condicionament, esperem haver finalitzat els treballs a la fi
d'aquest mateix mes».
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ESPORTS

EL SME CLAUSURA LES JORNADES MULTIESPORTIVES DE PASQUA ON HAN PARTICIPAT
CENT XIQUETS I XIQUETES DE BORRIANA

E

l regidor d'Esports de l'Ajuntament de Borriana, Vicent Granel,
es desplaçava fins al Poliesportiu de La Bosca per a prendre part
en l'acte de clausura de les Jornades
Multiesportives de Pasqua, que en
aquesta edició de 2018 han assolit la
xifra de cent xiquets i xiquetes participant de tota una setmana d'activitats
relacionades amb l'esport i els hàbits
de vida saludables. Ja en la porta de
la instal·lació esportiva, els treballadors del Servei Municipal d'Esports i
desenes de mares i pares esperaven
l'arribada dels dos grups que en l'últim
dia de les Jornades han pres part en
dues excursions ciclistes que els han
portat, a uns fins a Nules i, als més
xicotets i xicotetes fins a la platja de
Borriana. Tots dos grups s'han unit
per a tornar novament des de l'Arenal
fins a la ciutat i participar en l'acte de
clausura dels Jornades.
Els fins a set grups que, en funció de
l'edat, han treballat de forma conjunta

durant tota la setmana, rebien l'obsequi del SME i la documentació acreditativa de la seua participació en cadascuna de les activitats i tallers de la
setmana, que anaven des de la pràctica d'esports clàssics com el futbol,
el futbol sala, el bàsquet o l'atletisme
fins a un altre tipus de pràctiques
menys conegudes com el bàdminton,

el judo, el softbol o els jocs populars i
rítmics que s'han pogut practicar durant els darrers dies en els diferents
edificis municipals esportius pels
quals han passat aquestes Jornades
Multiesportives, com són el Pavelló La
Bosca, Llombai, la Piscina Municipal, o
en aquest últim dia, la mateixa platja
de Borriana.

ESPORTS

KIKO HERVÁS I SHEILA SIMAO S'IMPOSEN EN
UNA 10K CIUTAT DE BORRIANA DE RÈCORD
Els més de 300 corredors i corredores participants aconsegueixen travessar la meta
abans del tancament horari en una prova on les marques guanyadores
costaran temps de batre

L

a Plaça Major de Borriana presentava un envejable aspectes
des de primera hora del matí
quan s'instal·lava tot el dispositiu
necessari per a la celebració de la
primera de les proves pertanyents al
Circuit Local de Curses Populars de
Borriana, una 10K en la qual les marques obtingudes pels guanyadors de
cada categoria van estar a l'alçada de
rècord i tardaran temps a poder ser
batudes en la capital de la Plana Baixa. I és que des de l'inici de la prova,
l'atleta del club Vila Swim, Kiko Hervás imposava un ritme que el portava
a creuar la línia de meta completament en solitari amb un espectacular
temps de 32 minuts i 24 segons. A
l'atleta vila-realenc el seguien en el
segon lloc, Jefferson Otalvaro amb
un temps final de 33:23, mentre que
al tercer calaix del podi aconseguia
accedir Luís Azañón a tan sol nou segons del segon classificat. Una guió
semblant tenia la categoria absoluta
femenina on la lleonenca del CA Urban Running Castelló, Sheila Simao
tornava a dominar la prova ja en els

carrers de Borriana, i en el seu posterior pas pel Clot de la Mare de Déu,
creuant la meta amb la seua filla en
braços i amb un temps final de 38:46.
La guanyadora del passat any, Sara
Claramonte, era segona amb una
marca de 38:55, mentre que Noelia

López del Solivo Team finalitzava
tercera amb un temps final de 39:58.
En la festa final i lliurament de premis en cadascuna de les categories
van voler estar presents tant el regidor de Turisme, Santi Zorío, com el
d'Esports, Vicent Granel, qui després
de l'acte final destacava «la bona
resposta que hem tingut en aquesta
primera gran cita atlètica de l'any en
la nostra ciutat dins del Circuit Local
de Curses Populars, ja que s'han superat les 300 inscripcions i l'organització i desenvolupament de la prova
ha funcionat des del primer moment
a la perfecció». De fet, el mateix Granel va voler «agrair el gran treball de
Policia Local a l'hora de controlar la
prova i el tràfic, de Protecció Civil, així
com dels i les treballadores del Servei
Municipal d'Esports i els seus col·laboradors, ja que en amb prou faenes
una hora i mitja, els carrers de Borriana tornaven a estar obertes al tràfic
i la festa de l'atletisme no ha suposat
cap gran afecció per a la vida diària de
la ciutat».
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MUNICIPAL

BORRIANA JA TÉ NOU TRESORER, NOU JUTGE
DE PAU I MILLORA LES CONDICIONS I LLOCS
DE DIVERSOS TREBALLADORS DE VIA PÚBLICA

L

'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha signat fins
a tres contractes amb el nou
Tresorer Municipal, Sergio Benaches Montoro, i amb els treballadors
de Via Pública, David Rosado i Juan
Agustín Franch, que a partir d'ara
comptaran amb un nou contracte
d'Oficials Electricistes i Vigilants de
Serveis Públics. D'aquesta forma i tal
com coincidien a assenyalar la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, i el de
Via Pública Vicent Aparisi, presents
en la signatura «seguim adaptant i
millorant alguns aspectes dels contractes dels treballadors municipals,
per a així continuar optimitzant els
diferents serveis i treballs que realitzen a nivell municipal en el cas
dels treballadors de Via Pública».
D'altra banda, també durant el mes
d'abril s'escollia al nou Jutge de Pau
de Borriana, que en aquest cas será
Rafael Arribas després d'obtindre un
total d'onze vots al plenari ordinar del
darrer mes.

MEDI AMBIENT

FUNDACIÓ LIMNE, MEDI AMBIENT I AAVV DEL
GRAU ES POSEN «MANS AL RIU» PER SEGUIR
NETEJANT EL CLOT DE LA MARE DE DÉU
Una vintena de veïns i veïnes de la ciutat participen en la jornada de voluntariat
ambiental en la qual s'ha pogut comprovar la millora que a nivell de neteja està
experimentant el Clot

E

l regidor de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Borriana, Bruno Arnandis, ha participat junt
a una vintena de veïns i veïnes de la
ciutat en una nova campanya de voluntariat ambiental organitzada per la
mateixa regidoria, la Fundació Limne i
la AAVV del Grau, que una vegada més
no ha volgut perdre's una jornada dedicada a la neteja i protecció dels rius
i paratges naturals com el Clot de la
Mare de Deú. Durant tot el cap de set-

mana la Fundació Limne organitza en
diversos punts de la geografia valenciana una nova campanya de «Mans
al Riu» en la qual de forma voluntària
centenars de persones col·laboren i
ajuden a la neteja de rius i zones pròximes als marges.
Des de les deu del matí, els i les participants en la jornada s'han donat
cita en la Torre del Mar per a iniciar
el recorregut que els portava a vorejar tot el Clot de la Mare de Déu i

anar arreplegant els diferents residus
trobats en tots dos marges. De fet, i
com explicava el mateix Arnandis, «en
aquesta ocasió quasi hem arreplegat
més residus de l'interior de l'aigua
que de l'exterior, ja que sembla quedar clar que la instal·lació de papereres cada pocs metres en les zones per
les quals habitualment la gent passeja han fet que ens haguem trobat
amb bastants menys residus en els
mateixos camins». Així, ajudats per
canyes o diferents utensilis, els i les
voluntàries han anat retirant bosses
de plàstic, papers, llandes i diferents
residus sòlids en una nova jornada
ambiental en la qual el mateix Arnandis ha volgut «agrair una vegada més
a tota la gent que avui s'ha acostat al
Clot per a col·laborar de forma totalment voluntària en la neteja, i recordar a aquells i aquelles que visiten de
forma habitual aquest paratge natural
que la millor forma de conservar-ho i
poder gaudir-ho durant molts anys,
és respectar-ho i no abocant mai cap
tipus de residu». Des de la Fundació
Limne també han recordat que «s'espera que en aquesta nova edició de
Mans al Riu es baten tots els rècords
de participació i recollida de residus, ja
que si el passat any van ser un total de
22 municipis els participants i més de
600 voluntaris i voluntàries, enguany
s'han sumat una quinzena de pobles
més així que s'espera que les xifres
finals siguen encara més positives».
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EDUCACIÓ

EL «PLAER DE LA LECTURA» DE L'IES LLOMBAI
OMPLE D'ART LA MERCÈ EN L'INICI DE LA FIRA
DEL LLIBRE DE BORRIANA
«es tracta d'un projecte molt ampli
coordinat des de l'IES Llombai on
hem pogut comprovar com existeixen moltes fórmules per al foment de
la lectura a través d'altres arts, com
en aquest cas és la pintura, per això
volem agrair la feina de professorat,
col·laboradors i, sobretot, la implicació de l'alumnat per seguir fent créixer el teixit associatiu també des dels
centres educatius».

L

a inauguració de l'exposició pictòrica «El Plaer de la Lectura:
Una manera d'estimar, pensar
i composar» en el CMC La Mercè ha
obert la programació especial que
enguany s'ha dissenyat a Borriana
amb motiu d'una nova edició de la
Fira del Llibre de la ciutat. I ho ha fet

amb la presència de diferents representants municipals, entre els quals
es trobaven l'alcaldessa i regidora
d'Educació, Maria Josep Safont, el
regidor de Cultura, Vicent Granel, o
la regidora de Participació, Maribel
Martínez, els quals comentaven durant la inauguració de la mostra que

Tal com explicava la direcció de l'IES
Llombai «es tracta d'una exposició
de pintura amb treballs realitzats per
l'alumnat, en el que s'ha convertit en
una activitat didàctica determinada
per un projecte multidisciplinari entre diferents àrees com les de dibuix,
llengües, música o història».

L'ALUMNAT DE L'IES JAUME I EXPOSA ELS
SEUS TREBALLS DESPRÉS DE L'EXPERIÈNCIA
DE «TREBALLEM AMB PROJECTES»

L

'alumnat de primer d'ESO de
l'IES Jaume I de Borriana ha vist
com les principals conclusions
i treballs que han realitzat després
de l'experiència en la metodologia
«Treballem amb Projectes», ja estan
exposades perquè tota la ciutadania
de Borriana puga visitar-les. Ha sigut
el claustre del CMC La Mercè el que
ha acollit la mostra en una inauguració on han volgut estar present tant
l'alcaldessa de Borriana i regidora
d'Educació, Maria Josep Safont, com
les regidores de Participació, Maribel
Martínez i la d'Igualtat, Maria Romero, també presents en l'acte d'inauguració.
En la mostra es pot comprovar el treball realitzat per l'alumnat a l'hora
d'extraure conclusions respecte a la

seua experiència treballant a base de
projectes, la qual cosa es podia observar en cada panell i treball expositiu,
en el qual s'explicava el procés iniciat
amb una Activitat Motivadora, seguida
de l'Explicació del Projecte, la Fase de
Recerca i la primera parada i reflexió
sobre el treball ja realitzat. Més tard
es continua amb la Fase d'Elaboració
del Projecte, posterior Presentació del
Producte que s'haja elaborat i una Ava-

luació final de tot el procés. En el claustre de la Mercè es podien observar projectes sobre Egipte, un Parc Temàtic,
Borriana, París i Londres, un Viatge pel
Món Natural i un altre Interplanetari o
els dedicats a l'Impacte del Big Ban o a
la figura de Pitàgores. La coordinadora
de l'aplicació del treball a base de projectes en l'IES Jaume I, Rocío Montolio
ha explicat que «després d'aquesta
inauguració podem comprovar com els
objectius de més autonomia, més responsabilitat, més capacitat d'expressió
i de treball en equip són ja una realitat, i el fet que cada alumne i alumna
participe en cadascun dels projectes fa
que tots eixos valors siguen molt més
ràpids i fàcils d'assimilar per part de
l'alumnat».

OPINIÓ

GOBIERNO PLURAL Y RESULTADOS EFECTIVOS

D

iscrepar y expresarlo es un derecho fundamental, aunque la derecha de Borriana no comprenda
la pluralidad. El Equipo de Gobierno que
puso en manos de los Socialistas la Alcaldía es así, plural, y por ello no todos
estamos adscritos a un ideario único: lo
que nos une es un programa, el Acord
per Borriana, que goza de buena salud
y nos guía en lo que es verdaderamente
importante.
Podemos discrepar en temas que no
son trascendentes, sin que ello conlleve consecuencias negativas, como por
ejemplo en los actos que se celebraron
a consecuencia de la visita de la Guardia
Real y de los que Compromís se desmarcó –aunque es verdad que pudo hacerlo
mientras se decidía si hacer o no el acto-,
tanto como el PSPV puede desmarcarse
de otros eventos: son temas que no dan
para más. Lo importante es que estemos unidos en los temas fundamentales, como Sant Gregori, la economía, y
otros tantos que tienen una incidencia
mucho más intensa en la vida de nuestros vecinos.
Y es que ser democrático también es ser
plural, tolerante y respetuoso… aunque
tengamos representantes políticos que
dicha comprensión de la democracia no
la alcancen (ni de lejos).
VISITA DE LA GUARDIA REAL
A BORRIANA.
Los Socialistas nos pusimos en todo
momento a disposición de la GR (la del
jefe del Estado, que es el Rey –si hubiera
un Presidente la República también la
tendría, que no es el caso-), y debemos
manifestar que estamos muy satisfechos de los actos que tuvieron lugar en
Borriana el pasado 20 de abril, a los que
concurrieron miles de vecinos entre la
mañana y la tarde, y queremos expresar
nuestro agradecimiento al COSO por la
inestimable ayuda que prestó, así como
a la propia GR por pensar en nuestra Ciudad para celebrar dichos actos, porque
es un honor y un privilegio.
Dichos actos fueron organizados directamente por la propia Guardia Real, por
lo que transmitiremos las quejas del PP
y de la Sra. Montagut a quien corresponda, aunque no deje de ser curioso que el
20 de abril por la mañana ni un solo edil
PoPular estaba: APOTEÓSICO.

SANT GREGORI.
Como les decíamos, en lo importante este Equipo de Gobierno está unido,
como en el del PAI Sant Gregori. Ustedes
ya sabrán que el pasado 19 de abril se
realizó un pleno extraordinario.
Aunque el tema sea complejo, la cuestión es clara: o nos creemos Sant Gregori
y apostamos por él, o no nos lo creemos
(con las consecuencias catastróficas
que ello, posiblemente, conllevaría) Y los
Socialistas creemos que hay que pelear
hasta el final, aunque debamos tomar
decisiones difíciles y tengamos que
buscar el mejor asesoramiento posible
para ello.
En definitiva, se aprobó suspender temporalmente el plazo de resolución de un
recurso para poder dar oxígeno a las negociaciones con la Urbanizadora, y desbloquear la situación para hacer posible
que el PAI sea una realidad.
Como nuestra propia Alcaldesa aclaró,
la tramitación no lleva 2 años parada,
lleva así 17 años (aunque los Socialistas
no hayamos dejado de trabajar en ello
jamás), pero el PP parece haber olvidado
que el mayor retraso se produjo cuando
gobernaban, dejándonos una herencia
envenenada –como otras tantas-.
La única palabra que podemos darles
–y somos gente de palabra- es que
no vamos a dejar de trabajar ni un minuto en Sant Gregori, que buscaremos
el consenso cuando sea posible y que,
efectivamente, nos creemos el proyecto
y apostamos por él.
LA HIPOCRESÍA POLÍTICA DEL PP.
Mientras Borriana avanza con un gobierno plural, el PP continúa lanzando diatri-

bas que sólo reflejan una amnesia y una
hipocresía políticas que no conocen medida: critican la organización de los actos
de la Guardia Real, cuando no asisten al
acto principal y además el acto ha sido
organizado por la propia GR (APOTEÓSICO); acusan al PSPV de mantener cerrado el punto infodona, cuando resulta
que en 2013 algunos miembros del PP
respaldaron expresamente una carrera
para la derogación de la Ley de Protección Integral de las Víctimas de Violencia
de Género (APOTEÓSICO), nos acusan de
ser el problema de Sant Gregori cuando
ellos lo tuvieron parado más de una década (APOTEÓSICO). En fin ¿les parece a
ustedes de recibo? Discrepar y expresarlo es un derecho –a pesar del PP- pero
clama al cielo tanta falta de memoria y
tanta hipocresía política.
MEMORIA HISTÓRICA.
No podemos cerrar este artículo sin manifestar nuestro contento por el acto que
tuvo lugar el 19 de abril en el cementerio
municipal, donde casi 80 años después
hay un monolito que recuerda a algunos
represaliados del franquismo, personas
que, simplemente por el hecho de ser
demócratas, pagaron el más alto precio.
Ojalá que no tengan que pasar 80 años
más para que veamos a algún edil del PP
cambiar de actitud. Descansen en Paz, y
que la memoria no les olvide.
Y mientras el PP sigue en las sombras
(políticas), ya se han encendido las nuevas luces de la avenida del puerto, que
iluminan una senda, la de los Socialistas plurales y trabajadores que están al
servicio de Ustedes.
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CAL RECORDAR PEL FUTUR
CAL RECORDAR PER FER FUTUR

E

l passat mes d’abril Borriana
ha tornat a recordar, després
de molts anys sense fer-ho.
Hi ha qui diu que s’ha d’oblidar, que
deixem als morts tranquils, que no
cal recordar, que despertarem els
fantasmes del passat, que ens dediquem a gestionar, i deixem de costat
la resta de coses. Pot ser tot el que
hem enumerat són tòpics que s’escolten quan arriben les jornades del
Memorial Democràtic que des de fa
tres anys se celebren a Borriana, i que
el que pretenen és tot el contrari del
que pensen eixos tòpics. Cal construir
un futur, sempre coneixent el nostre
passat. Les jornades d’aquest any
han donat un pas endavant en la seua
confirmació a la ciutat.
Moltes famílies s’emocionen, contacten, o simplement, acudeixen als actes, i el sentiment segueix sent el de
recordar a uns familiars dels que no
sabien com havien desaparegut, que
ni sabien on estaven soterrats, o simplement que no han sabut res d’ells.
Per a alguns poden ser històries que
cal oblidar, però des de Compromís
pensem que és molt important que
tota aquesta gent tinga respostes, i
sobretot, justícia. Per tindre-les entre
ells, o fer el reconeixement a una gent
que havia estat oblidada per la mateixa història sols per no haver guanyat
una guerra o, simplement, per estar
soterrada sense cap nom a sobre.
En aquestes terceres jornades del
Memorial Democràtic calia donar un
pas endavant perquè l'homenatge
a les víctimes de la repressió franquista de la nostra ciutat no quedara
en una commemoració puntual, sinó
que el monòlit que s’ha instal·lat en la
zona de la fossa comú del cementeri
de Borriana, siga un recordatori i homenatge permanent per a continuar
amb el nostre objectiu de dignificar
la seua memòria i no deixar que eixos
noms es perden per sempre en l'oblit.
55 noms; que fins ara no tenien cap
lloc; 55 noms dels temps de l’oblit que
cal recordar. És precisament l'objec-

tiu amb el qual va nàixer el Memorial Democràtic a Borriana fa ara dos
anys, quan en 2016 es programaven
per primera vegada a Borriana tot
un seguit d'actes perquè el pas dels
anys no faça caure en l'oblit una etapa històrica també de la nostra ciutat
que durant molt temps ha volgut enterrar-se i oblidar-se per sempre. És
necessari recordar, conèixer la nostra
història, per construir un futur millor.
I a més de reivindicar, es fonamental seguir invertint en Ocupació, i per
això, un nou Programa d’Ocupació
obri les portes. Des de que hem entrat al govern s’han succeït els programes i activitats cofinançats amb
la Generalitat, quan abans no es volia
firmar res, perquè no es fiaven d’ells
mateix. Trista realitat la que es vivia,
mentre molts la volien tapar. Ara els
programes d’ocupació es succeixen,
i gent de Borriana s’està formant, o
està sent empleada, cosa que abans
no passava, i moltes famílies es quedaven sense resposta. Sales de formació, instal·lacions, tot a l’uníson per
a poder dur endavant un projecte on
el treball siga la peça fonamental.
Aquest mes d’abril ha sigut important per a la ciutat de Borriana, ja que
Sant Gregori ha passat de poder ser
un malson per a la futur dels nostres

veïns i veïnes, a obrir una oportunitat per a que la possible “bancarrota”
es convertesca en tot el contrari per
a la nostra ciutat. Han sigut dies de
treball que varen desembocar en un
plenari on no tots varen demostrar la
responsabilitat necessària per a dur
endavant el projecte.
I per últim, moment per atraure a la
gent a la nostra ciutat. La Ruta de la
Tapa amb més de quaranta locals participants, les Creus de Maig i les apostes culturals són una raó fonamental
per convidar a amics i coneguts a visitar Borriana, una ciutat que poc a
poc, va donant les oportunitats que
abans es perdien. Treball i responsabilitat que altres deixen a un costat
solament per la intenció de tindre una
butaca que no s’han merescut en la
última dècada, i ara demanen sense
haver complit en els veïns i veïnes de
la seua ciutat.
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

OPINIÓ

MÉS TREBALL SOCIAL,
MAJOR PARTICIPACIÓ

D

es de Se Puede Burriana continuem treballant des de l’Ajuntament aplicant la voluntat de
la gent expressada a les eleccions de
maig de 2015.
És per això que des de la Regidoria de
Serveis Socials hem posat en marxa una nova línia de subvencions per
a les ONG i, per a associacions locals
que porten a terme actuacions d'acció
social, de manera que no quede cap
ciutadà o ciutadana de Borriana sense
rebre el suport necessari per a desenvolupar dignament la seua vida.
En aquesta línia, hem acordat un any
més el conveni col·laboratiu amb el
Menjador Social, assegurant que l'accés als aliments necessaris per subsistir no li siga negat a cap persona,
ni, per damunt de tot, a cap xiquet o
xiqueta de la nostra ciutat .
També volem explicar, des de la Regidoria de Sanitat, que un any més hem
avançat la data d'inici dels tractaments
preventius contra els mosquits, tant
els comuns com el mosquit tigre. En
aquest aspecte, i veient els bons resultats d'anys anteriors, s'estan aplicant
els mateixos mètodes de pintura preventiva en els embornals dels poblats
marítims i també dins de la ciutat, als
parcs, jardins i en altres possibles llocs
on hi ha focus d’aquests mosquits.

D'altra banda, des de la Regidoria de
Participació Ciutadana hem començat
una extensa ronda de reunions amb
diverses associacions de la nostra ciutat per a fer-los partícips de les decisions municipals i conéixer de primera
mà les seues necessitats i propostes.
Amb aquestes primeres reunions comencem a posar en pràctica el nostre
objectiu d’acostar l’Ajuntament a la
ciutadania.
Dins d'aquesta línia de foment de la
participació hem començat a treballar també en la nova ordenança del
mercat central, juntament amb la Regidoria de Comerç. Aquest procés participatiu té un caràcter ampli perquè
escoltarem la veu de totes les parts
implicades, sempre considerant que
els comerços i parades del mercat són,
i continuaran sent, les figures centrals
de l’ordenança. Borriana necessita
actualitzar la normativa de parades
al mercat i disposar d’una ordenança
que responga a les necessitats actuals
dels venedors i venedores del mercat
i que s’adapte a noves propostes i actuacions dins d’aquest àmbit.
També es va a organitzar la primera assemblea de barri al centre de la
ciutat, amb la idea fonamental de fomentar la creació d'associacions en els
diferents barris en els quals a pesar

d’existir problemàtiques pròpies, encara no s'han aconseguit organitzar.
A més, tal com vam explicar en l'últim
Ple ordinari, estem treballant per a
habilitar una secció del web municipal
perquè els partits amb representació
municipal exposen les seues xarxes
socials i puguen ser localitzats pels
ciutadans i ciutadanes de Borriana.
Pel que fa a les Noves Tecnologies, seguim avançant cap a un web municipal
accessible per a complir la normativa que entrarà en vigor al setembre
vinent.
A Borriana, sí que es pot.

#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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SIN LUCES NI TAQUÍGRAFOS

T

ransparencia, participación, consenso, rescate social... Seguro que
si leen estos conceptos les viene a
la cabeza la etiqueta que hace tres años
acuñaron partidos que aseguraban el nacimiento de una nueva política de manos
de partidos emergentes que venían a garantizar el empleo y la emergencia social
porque eran el altavoz de la calle.
Tres años después, la tozuda realidad se
ha encargado de desmontar castillos levantados sobre mensajes vacíos de contenido, cargados de etiquetas y promesas que el tiempo ha demostrado falsos y
engañosos.
Hoy la luz y los taquígrafos que durante
nuestra etapa de gobierno nos encargamos de habilitar se han apagado. Porque
el PSPV ha decidido suspender una norma que le obligaba a aplicar publicidad en
la adjudicación de contratos menores, a
partir de 3.000 euros. Fue una acción que
demostraba nuestro compromiso con la
transparencia, porque Burriana no estaba
obligado a aplicar esta norma si el importe
no superaba los 18.000 euros. Sin embargo, creímos que era oportuna. La desarrollamos y la implementamos.
Han tardado tres años en suspenderla. Ahora el PSPV tendrá la oportunidad de adjudicar a dedo, a oscuras, sin publicidad, todos
los servicios que no superen los 15.000
euros. Esta es su pretendida transparencia,
la que predicaban en campaña y que durante tres años se les ha atragantado hasta el
punto que no tienen complejos en vetarla,
suspenderla y dejarla morir.
Ahora quienes venían a poner focos a la
gestión económica prefieren apagar las
luces, como tampoco desean dar participación a la ciudadanía. Nosotros siempre
buscamos el máximo consejo e implicación de Burriana en la toma de decisiones,
creímos y creemos que el futuro de la ciudad lo debía decidir el pueblo.
Pero llegó el PSPV con la bandera de la participación y aplicó su despotismo ilustrado:
todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Las
consultas a la ciudadanía son puro teatro.
Recoger la opinión ciudadana para luego
ignorarla abandonando las peticiones en
los archivos de sus despachos dice mucho
de aquellos que garantizaron el consenso,
de quienes aseguraron convertirse en altavoz de la voz de pueblo.

Una farsa que se extiende a otros ámbitos, como el de la emergencia social.
Abandonados tienen a los empleados
de un departamento saturado que por
exceso de trabajo. Incapaces de adoptar
medidas que permitan ampliar plantilla
y mejorar instalaciones en aras de dar
un servicio óptimo y adecuado a la ciudadanía.
Porque efectivamente el PSPV no ha
acabado con la emergencia social. Siguen habiendo familias de Burriana que
demandan soluciones a problemas que
quienes enarbolaban la bandera del
rescate social no saben resolver. Una
incapacidad manifiesta que provoca que
ayudas de dependencia presentadas
por nuestros vecinos acaben caducadas
y sin opción de recibir un euro del Consell porque en Burriana son incapaces de
ampliar plantilla que garantice la tramitación de las mismas.
Son los mismos a los que les estamos pidiendo desde el pasado año que suspendan una comisión, la de Transparencia,
porque lo único para lo que sirve es para
gastar a costa de los vecinos. Carente de
contenido y sin puntos en el orden del día
que justifiquen su convocatoria, el PSPV
mantiene la sesión para alimentar a su
socio de Podemos, el baluarte del rescate
social.
En la práctica, nunca ha habido un interés
por Burriana más allá del que cada partido ha ejercido por sí mismo. Y el PSPV, al
frente de la alcaldía presidencia, se ha encargado de que las tensiones internas se

superen en aras al mayor confort de cada
uno de los grupos.
Mientras Burriana se apaga, como el foco
que el PSPV ha decidido desconectar en
los procedimientos de contratación, como
la pérdida de los 16.600 m2 del Arenal a
los que en 2017 dijimos adiós, como el Plan
General de Ordenación Urbana, cuya revisión dejaron en la cuneta, como el Plan Especial de la Marjaleria, que sigue sin licitarse tres años después de ocupar la alcaldía.
Sin futuro, sin proyecto, sin mañana. Pese
a que nos encontramos en un escenario
económico diametralmente distinto al que
vivimos hace diez años. En una época en
la que el PSOE anunciaba 'brotes verdes' y
en la práctica nos hacía avanzar hacia un
precipicio que amenazaba con el rescate.
Afortunadamente fuimos capaces de dar
un paso atrás que nos garantizó la supervivencia sin caer en brazos de terceros.
Demostramos que con políticas liberales
levantadas sobre el control financiero y el
rigor económico éramos capaces de esquivar la quiebra de un país a la que nos conducía el PSOE.
Fuimos capaces de conseguirlo con lágrimas, sacrificios extremos y un esfuerzo
histórico que hoy en Burriana seguimos sin
aprovechar. Estamos de nuevo a merced
de un verdugo que sin proyecto ni futuro
nos guía hacia un barranco por el que no
deseamos despeñarnos. Convencidos de
que frente a políticas incapaces de avanzar nuestra tenacidad doblegará al verdugo que sostiene la soga. Volveremos a
encender la luz.
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FUERA CARETAS
"Los hombres no cambian, se desenmascaran"
En pocas fechas, y como si en lugar de la
primavera hubiese llegado el otoño, se ha
producido una auténtica "caída de caretas"
que nos ha permitido ver la verdadera catadura de algunos concejales.
Empecemos por la visita de la Guardia
Real.
Este hecho permitió a los ciudadanos de
Burriana disfrutar de un espectáculo que
hasta ese momento solo se podía ver o
bien por televisión o desplazándose hasta
la capital de España, Madrid.
Poco tardó la jauría de Compromís en desmarcarse, calificando el acto de "militarista, con el agravante de que el grupo que
lo llevará a cabo es la Guardia Real, que
escolta al Rey y a su Familia"
¿Qué puede esperarse de quienes cuentan
en sus filas con un individuo que obligó a
cambiar el Himno de la Comunidad Valenciana porque no le sonaba bién lo de "Per
ofrenar noves glories a Espanya"?¿O quienes le rien las gracias a un alcalde que
en una manifestación calificó a España de
"país fascista y opresor"? (Este ignorante
no sabe que en un país fascista y opresor
ni podría manifestarse ni efectuar estas
declaraciones)
Pero hasta donde llega el "páramo mental" de estos individuos que se quejan del
acto militarista queda claro cuando, en sus
viajes a Londres, no dudan en fotografiarse viendo el cambio de guardia de la Reina
Isabel II.
Más aún. En caso de necesidad ¿solicitarían la intervención de la Unidad MILITAR
de Emergencias o, dado el carácter militar
de la unidad, preferirían inmolarse? Yo no
tengo duda de lo que harían; que una cosa
es predicar y otra muy distinta, dar trigo.
Estos "culturetas de vía estrecha" y siempre con el dinero de otros prefieren organizar actos tipo el Maig di Gras, la cultura de Nueva Orleans en Burriana, que en
todas sus ediciones no ha conseguido el
respaldo popular que ha tenido la visita de
la Guardia Real.
Y mucho ladran y critican, pero siguen
apoyando un gobierno y sus sueldos, en
contra de sus ya más que claros ideales.
¡¡Claro¡¡ ¿De que iban a comer sino?
La otra "caida de caretas" se produjo en el
Pleno Extraordinario en el que se trató el
tema de Golf Sant Gregori.
El equipo de gobierno votó a favor casi en
su totalidad, apoyado por los dos ediles de
CIBUR.

CIBUR
Este respaldo, que puede sonar extraño,
quedó meridianamente explicado por la
Portavoz Mariola Aguilera, que manifestó
que "a pesar del desastre de gestión que
estaba llevando a cabo el equipo de gobierno, era el momento de tener altura
de miras. Un proyecto como GOLF SANT
GREGORI y por ende el futuro de nuestra
ciudad, está muy por encima de intereses particulares o partidistas. Es el momento de olvidar diferencias y primar el
futuro y el bien común y de ahí nuestro
apoyo y nuestra oferta de colaboración
y ayuda"
Las caretas que en este caso cayeron
fueron las del PP y de C´s, que en primer
lugar alegaron contra la urgencia del Pleno, sabiendo que el tiempo era vital para
la supervivencia del proyecto y su llegada
a buen fin.
El portavoz del PP, en un insulto a la inteligencia, reprobó las prisas "después de
haber perdido dos años" ¿Dos años? ¿Y
los quince que perdieron sus compañeros?
¿Cómo puede hablar de pérdida de tiempo? ¿O cómo puede referirse al pago del
IBI de los propietarios cuando teniendo
él mismo responsabilidades de Gobierno,
casualmente de Hacienda, no otorgó bonificación alguna?
¿Cómo se puede, con el proyecto inversor
más importante de la historia de Burriana
sobre la mesa, abstenerse? Le faltó decir
"pasopalabra". Era el momento de apoyar
sin fisuras, y se pusieron, él y su grupo, de
perfil. Se marcaron un Don Tancredo de
época.

Pero faltaba lo mejor. La guinda. El "boletó".
Y este fue a cargo de la representante de
Ciudadanos que, tras leer un discurso del
que desconocía su significado acabó diciendo "Que queréis que vote, a mí me da
igual", frase que levantó la indignación
de los asistentes al Pleno. Simplemente
PATÉTICO.
Queda poco más de un año para las elecciones municipales y las caretas empiezan a
caer, dejando ver la realidad que bajo ellas
se esconde. Y las sorpresas seguirán.
Cuando hay que sacar adelante proyectos
vitales, los intereses de la ciudadanía son
lo único importante; y los que aún no han
entendido eso hacen un flaco favor a Burriana y sus ciudadanos.
Tenemos PERLAS FLORIDAS
"Las obras del alcantarillado mejorarán
el firme de las calles" Vicente "firmess....
arr" Aparisi. Pues empiecen por el firme
del Escorredor; y dejen el de la Calle San
Germán, que no llega ni a secarse y vuelve
a estar levantado.
"Estamos satisfechos con las dos primeras ediciones del Maig di Gras" Vicente
"satisfecho de mí mismo" Granel. No dudamos de su satisfacción. Pero es suya y
de muy pocos más.
Una cuestión final: Parece ser que en la
limpieza de la Playa de la Pola, en Santa
Bárbara, ha colaborado un Regidoría de
Vila-Real. Si eso es cierto, ¿No son capaces ni de limpiar las playas? ¿También aquí
queda declara su incompetencia?
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SAN GREGORI

H

emos tenido este mes un pleno extraordinario por el tema
de San Gregori, para aquellos
que no conozcan el tema se trata de
una zona que tiene que urbanizarse
y que actualmente esta paralizada, y en este sentido voy a explicar
porque voté “NO” a la suspensión
del procedimiento del recurso de
reposición, que de facto ya llevaba
dos año paralizado por el equipo de
gobierno sin ningún motivo que lo
justifique. Y que no significa que se
vaya a iniciar el proyecto, solo que
se empiece a negociar. Lo hice no
porque no crea en San Gregori, sino
porque creo en él, y considero que
San Gregori se debe hacer bien. Las
improvisaciones traen luego problemas, y si se pide la nulidad, seguiríamos perdiendo el tiempo, y al final
no nos quedará margen para poderlo hacerlo de forma legal y con todas
las garantías de éxito.
Este galimatías es debido a que en
el momento que se le retira la condición de agente urbanizador por
el pleno de este Ayuntamiento a la
“Urbanizadora Golf San Gregori”, se
hace por incumplimiento culpable, y
la ley de contratos del sector público
en su artículo 71, prohíbe contratar
a quien ha incumplido las condiciones esenciales del contrato, por lo
que dicho acuerdo sería nulo, porque además como bién indica la secretaria no se podría realizar porque
“la ley así lo prohíbe expresamente”.
Desde Ciudadanos al contrario que
otros partidos siempre tenemos en
cuenta la opinión de los técnicos y
funcionarios que velan por nuestro
Consistorio, y sobre todo nos gusta
que las cosas se ajusten a derecho.
Y que ocurre si se declara nulo, pues
que habríamos perdido un tiempo
precioso para poder hacer las cosas
con sentido común, con garantías y
de forma legal, osea, para ejecutar
los avales, devolver la cuota cero y
demás gastos a los propietarios y
poder sacar a concurso de nuevo el
proyecto, y si lo sumamos a los dos

años perdidos sin ningún motivo por
el tripartito, el tiempo se nos agota,
porque el informe de valoración medioambiental caduca en diciembre
del año que viene y no hay tiempo
para renovarlo.
Esperemos que este nuevo tropiezo
del tripartito del desgobierno y la
improvisación, no termine con este
proyecto en el armario. “San Gregori”
tiene que ser un proyecto que traiga
prosperidad a Burriana, porque no
votar en contra de la ley, la normativa
y los procedimientos, no significa no
querer “San Gregori”, significa querer
hacer de una vez por todas las cosas
bien, porque por encima de todo una
administración pública debe cumplir
la ley, porque sino, ¿Cómo la hacemos cumplir a los demás?. Nuestro
Consistorio y el Equipo de Gobierno
deberían dar ejemplo a los vecinos,
por eso durante el pleno le pregunte
a la alcaldesa que quería que votara ¿si?,¿Qué me abstenga?, porque
votar si puede ser un delito grave, y
si me abstengo sería como no participar, como si no me importara, y

a mi si me importa San Gregori y me
importa que se haga bien.
Desde Cs, consideramos que no podemos hacer política como antes,
como la hizo el bipartidismo durante muchos años, pisando a todo el
mundo, sin respetar nada, y como si
la ley no existiese, nosotros hemos
venido a las administraciones para
aportar soluciones distintas. Y la
política no puede obviar la aplicación
del derecho y el interés público no
puede ir por encima de la ley, debe ir
con ella, porque es la ley la que protege los intereses de los ciudadanos.
Desde aquí solo espero que San
Gregori se haga, y se haga pronto y
bien, porque es lo que merece Burriana, y no una chapuza detrás de otra
que es lo que esta haciendo con este
proyecto el equipo de gobierno del
tripartito.
mariajesus.sanchis@burriana.es
www.ciudadanos-cs.org
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Pleno Ordinario Municipal 05-04-18
El Pleno aprueba provisionalmente la Modificación Puntual n.º 41 del Plan General de
Burriana, redactada por el arquitecto municipal, y que tiene por objeto prever en el planeamiento el acondicionamiento y ensanche
de la calzada actual de la parte de la carretera
del Grau comprendida entre la avenida Unión
Europea y la avenida de la Constitución, para
la ejecución de un carril bici y de un paso peatonal en el citado tramo, recalificando como
suelo dotacional viario público de comunicaciones el suelo adyacente a la actual carretera del Grao, calificado como suelo no urbanizable de protección de infraestructuras y
dominio público(SNU-PD) por el vigente Plan
General, manteniendo su clasificación de suelo no urbanizable y sin modificar los usos
regulados en el artículo 4.11 de las Normas
Urbanísticas.
El Pleno aprueba participar en la convocatoria de ayudas para proyectos de inversión
para la mejora, modernización y dotación de
infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos,
para los ejercicios 2018-2019, publicada en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n.º
8241, de 23 de febrero de 2018, mediante la
presentación de la memoria técnica “Mejora,
modernización y dotación de infraestructuras
y servicios en el área industrial comprendida
entre el camí Fondo, camí Xamussa y camí
L'Axiamo” y demás documentación preceptiva, descrita en el artículo 6 de la Resolución
de 9 de febrero de 2018, del presidente del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
El Pleno aprueba asumir la gestión directa de
la programación del sector Camino Serratella-Camino del Margen, que permita la finalización de la urbanización del ámbito de acuerdo con la previsión de costes de la tabla anexa
y los plazos previstos en el proyecto de obras
de finalización de la urbanización del sector
“Camino Serratella-Camino del Margen”;
afectando los bienes y recursos resultantes
de la liquidación de la programación cancelada
en fecha 7 de noviembre de 2013 a ejecutar la
que la sustituye, sin perjuicio de la tramitación
el expediente contradictorio de liquidación de
daños y perjuicios para la liquidación del contrato con la mercantil L3M CONSTRUCCIÓN,
URBANISMO Y SERVICIOS, SA.
El Pleno aprueba proponer el nombramiento
como Juez/a de Paz titular del Ayuntamiento
de Burriana, a D/Dª Rafael Arribas Abella, quien ha manifestado que reúne los requisitos de
capacidad y de compatibilidad previstos.
La Corporación se da por enterada de la da-

ción de cuentas de los acuerdos adoptados
por la Junta de Gobierno Local entre los días
25/02/2018 y 22/03/2018, ambos incluidos (Secretaría). Así como de las resoluciones
dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes
en la Secretaría Municipal correspondiente al
período de 19/02/2018 al 25/03/2018, ambos incluidos.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 04-05-18
La JGL adjudica a TEDITRONIC SL el servicio
de mantenimiento de la red y equipos de
radiocomunicación del cuerpo de la Policía
Local de Borriana, por el importe de 2.387,79
€ (1.973,38 € mas IVA a 21% 414,41 €), de
conformidad con los pliegos reguladores de
la contratación y la oferta presentada.
La Junta adjudica a JOSÉ DURAN FERNÁNDEZ servicio de la redacción del anteproyecto de urbanización del recinto destinado para
ampliación del cementerio municipal y del
proyecto de la Fase I de la urbanización por
el importe de 14.520 € (12.000 € mas IVA a
21% 2.520 €), de conformidad con los pliegos reguladores de la contratación y la oferta
presentada.
La JGL aprueba la prórroga del contrato suscrito en fecha 29 de mayo de 2012 con D.
José Adsuara Peset y Dª María Victoria Ibáñez
Palomero, de arrendamiento del local en
planta baja sito en la Avenida Mediterráneo,
35, esquina C/ L'Alguer,que se está destinando a la Tenencia de Alcaldía de los poblados
marítimos de Burriana, desde el 30 de abril
de 2018 hasta el 30 de abril de 2019.
La Junta incoa a Dª. MARÍA DEL CARMEN
LÓPEZ CORTÉS, 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 la construcción de una
edificación de unos 40 m² con fábrica de ladrillo en parcela sita en PARTIDA LA JOVA 28,
CAMÍ SANTA PAU de este término municipal.
La JGL concede a PEREZ VILLANUEVA, JUAN
SALVADOR y a SOTOMAYOR GARCIA MARIA
DEL MAR, la licencia de obras solicitada para
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
PAREADA CON PISCINA en CR NICOSIA NÚM.
5B, de esta localidad, conforme a proyecto
básico y de ejecución, visado CTAC con número 2018/179-1, de fecha 13/02/18 y
documentación modificada presentada el 14
de marzo de 2018, visada CTAC con número
2018/179-2.
La Junta concede a M.ª TERESA GEMA
RENAU MONFORT, la licencia de obras solicitada para REPARACIÓN DE CORNISA en

inmueble situado en C/ L`AIGUA nº 2, de la
localidad.
La JGL concede a ENRIQUE GALLÉN ALARCÓN , la licencia de obras solicitada para
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN VIVIENDA
UNIFAMILIAR EXISTENTE, en C/ SUERA n.º
11 de esta localidad.
La Junta concede a MARÍA DOLORES TRAVER
MIRO, licencia municipal de obras para construcción de VALLADO MEDIANERO y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE EN PATIO
INTERIOR, en inmueble sito en Cami La Cossa
( frente a antiguas escuelas),
La JGL da cuenta de las declaraciones responsables para la ejecución de las obras:
767/2018, 1581/2018, 3221/2018,
3462/2018, 3463/2018, 3828/2018,
3835/2018, 3839/2018, 4053/2018 Y
4056/2018.
DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO:
La Junta aprueba el proyecto de obras de
“Rehabilitación de cubierta del mercando
municipal”, redactado por el arquitecto municipal, con la asistencia técnica de PICAD
INGENIERÍA, SL, con un presupuesto base de
licitación de 144.494,50 € (PEM+ 13%GG+
6%BI+21%IVA). Las obras serán cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.
JGL 12-04-18
La Junta se da por enterada tras dar cuenta
de la sentencia núm. 113/2018 dictada por
el juzgado de lo social núm. 1 de Castellón, la
cual estima parcialmente la demanda interpuesta por míriam nogales moreno en procedimiento núm. 553/2017 . Así como se da
por enterada de la sentencia núm. 71/2018
dictada por el juzgado de lo social núm. 3
de Castellón, la cual estima parcialmente la
demanda interpuesta por Ana Vicent Gil en
procedimiento núm. 371/2017.
La JGL autoriza la devolución del importe de
3.000 euros, a favor de VICENTE BACHERO
DE LAS HERAS, depositado como garantía de
la concesión administrativa de la explotación
de las instalaciones del edificio polifuncional
municipal de la Serratella de Borriana.
La Junta declara restablecida la legalidad
urbanística infringida con la ejecución de las
obras consistentes en la construcción de un
habitáculo de unos 12m2, a base de fábrica
de ladrillo cerámico y cubierta de forjado unidireccional, como ampliación de alquería en
parcela 159 del polígono 22 de este término municipal, en base a las consideraciones
efectuadas en la parte expositiva de este
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acuerdo, y en cumplimiento de la Sentencia
n.º 82/2018, de fecha 8 de marzo de 2018,
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Castellón, procedimiento abreviado de referencia 309/2017.
La JGL concede a la mercantil GAS NATURAL
CEGAS SA, licencia de obras para la realización de una zanja en vía pública para el suministro de gas natural en inmueble situado en
C/ SANT XUXIM, 6 de esta ciudad.
La Junta concede a LA CONSELLERÍA D´EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, licencia de obras para REPARACIÓN
DE FORJADO SANITARIO Y ESTRUCTURA
VERTICAL DEL GIMNASIO del CEIP JAUME I
de esta localidad.
La JGL da cuenta de las declaraciones responsables para la ejecución de las obras:
4294/2018, 4325/2018, 4327/2018,
4357/2018, 4364/2018 y 9545/2017.
JGL 19-04-18
la junta prorrogar el contrato del Servicio de
Telecomunicaciones de voz y datos a través de redes móviles del ayuntamiento de
Burriana suscrito con la mercantil Vodafone
España SAU hasta el 31 de agosto de 2019,
en las mismas condiciones previstas en el
contrato de 19 de agosto de 2015.
La JGL prorroga el contrato del Servicio de
ejecución de los programas deportivos municipales, servicio de vigilancia, control, socorrismo y primera asistencia de urgencia
en la piscina cubierta municipal y el servicio
de apertura, información, vigilancia, control y cierre de las instalaciones deportivas
municipales, en los pabellones polideportivos municipales y en el complejo deportivo
municipal de Llombai de Burriana, suscrito
con Intur Esport SL y Grupo Imas Siglo XXI
Consultores SL, “UTE Piscinas Burriana”
hasta el 30 de junio de 2019, en las mismas
condiciones previstas en el contrato de 24
de junio de 2015.
La Junta adopta la medida de policía consistente en clausura del establecimiento sito en
rda. Pere IV, 39- bj dcha, el cual se ha estado
alquilando para la realización de todo tipo de
eventos y celebraciones, por no disponer de
licencia de apertura ni de título habilitante
para el ejercicio de dicha actividad.
La JGL autoriza a VICENTE ARNANDIS, MARIA ISABEL, la modificación contemplada en
el Proyecto básico y de ejecución presentado en fecha 23 de marzo de 2018 (RE 4488),
con visado CTAC 2016/1312-2 de fecha
217/03/18, en los extremos que seguidamente se detallan, en el inmueble sito en CR
GABRIEL MIRO NÚM. 12 de esta localidad.
La Junta ordena a la mercantil VILEDOM SL,
como propietaria del inmueble situado en
AV UNIO EUROPEA 56 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 (2.307 m²).
La JGL Ordenar a la mercantil AOSTA INICIATIVAS SL , como propietaria del inmueble
situado en camino HONDO 45 de Burriana,
para que proceda en el plazo de UN MES a
realizar los trabajos consistentes en: •PEQUEÑA LIMPIEZA DE LA PARCELA (sobre
todo en la parte que linda con vía pública y
posterior traslado de restos a vertedero. (
500 M2). YVallado fijo y estable de la parcela. (Se admite vallado con piquetas, ancladas con hormigón y por dentro de la parcela
y tela metálica a una altura de 1,50 ml. (Total:
64 ML aprox.).
La Junta levanta la suspensión de la tramitación del presente expediente sancionador
acordado por la Junta de Gobierno Local de
23 de julio de 2012 y, por consiguiente, continuar con la tramitación del mismo contra
D. Roberto Pérez Ortells y a Dª Begoña Negre Martínez, como promotores, por presunta infracción urbanística cometida al ejecutar
obras sin previa licencia municipal, consistentes en el relleno de cauce de sequiol existente, así como en la construcción de una
vivienda de unos 130 m2, aproximadamente, en el polígono 25 parcela 75 Senda L`Ullal, en suelo No Urbanizable Especialmente
Protegido; al encontrarse dicha parcela, incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de
la Comunidad Valenciana.
La JGL declara suficientemente probada la
comisión de una infracción urbanística calificada como grave en el 246.3 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat,
por ejecutar obras no amparadas por previa
licencia municipal, consistentes en la instalación de un porche de madera, de unos 22
m2, adosado a vivienda existente en C/ Migjorn núm. 6 de esta ciudad, excediendo de la
superficie máxima de ocupación de parcela
e incumpliendo las reglas de distancia de las
edificaciones entre sí. E impone a Dª Maria
Dolores Usó Vilar, como promotora, una única sanción de multa por importe de 412,50
euros, ya ingresada, -correspondiente al
50% del importe de 825 euros propuesto.
La Junta desestima, en base a las consideraciones efectuadas en la parte expositiva
de este acuerdo, el escrito de reposición presentado por D. Vicente Esteller Robres, en
fecha 8 de febrero de 2018, contra el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local de
fecha 5 de enero de 2018, por el que se le impone la sexta multa coercitiva por importe de
600 euros, por incumplimiento de la orden de
restablecimiento de la legalidad urbanística
infringida acordada por la Junta de Gobierno
Local de fecha 30 de noviembre de 2009.

La JGL Conceder a Ninot Alagarda, Gemma
y Huguet Sifre, Ramon, la licencia de obras
solicitada para construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en cami fondo esquina cr fray terencio huguet, de esta localidad, según proyecto básico y de ejecución,
visado ctac núm. 2018/330-1, de fecha 21
de marzo de 2018.
La Junta concede a ARTESPA S.L, licencia de
obras para la ejecución de una zanja en vía
pública para la realización de una acometida
de agua del inmueble situado en C/ VALENCIA 29 BJ 1 Y 2 de la localidad, atendiendo a
las siguientes condiciones:
- Se dará parte antes del inicio de las obras a
personal de estos Servicios Técnicos a fin de
señalizar sobre el terreno el punto exacto de
conexión. Asimismo se señalizarán las instalaciones municipales que pudieran verse
afectadas. El peticionario será responsable
de avisar a las empresas distribuidoras de
servicios (agua, gas natural, telecomunicaciones, electricidad) que puedan verse afectados por el trazado de la zanja.
JGL 26-04-18
La Junta prorroga el contrato del servicio
de limpieza de los colegios públicos, piscina
municipal cubierta y dependencias municipales de Borriana, adjudicado a CESPA, CÍA
Española de Servicios Públicos Auxiliares SA
hasta el 31 de agosto de 2019, en las mismas condiciones previstas en el contrato de
5 de agosto de 2015.
La JGL se da por enterada tras dar cuenta de
la sentencia núm. 16/2018 dictada por el
juzgado de primera instancia e instrucción
núm. 4 de Vila-real, la cual condena a Ignacio Domenech Domingo autor responsable
de delito en procedimiento rápido núm.
32/2018.
La Junta acuerda la vacatio en la prestación
del servicio de los puestos de venta en el
Mercado Interior desde el 1 de julio de 2018
hasta que finalice la ejecución de las obras
de rehabilitación en dicho edificio (previsiblemente 3 meses), cuya necesidad se
fundamenta en el Informe de la Técnico de
Urbanismo, de fecha 3 de abril de 2018, tal
como consta en el Expediente 416/2018, y
cuyo tenor literal es el siguiente:
“...Sin perjuicio de otras actuaciones de mejora
que puedan plantearse en el Mercat Municipal, de acuerdo con el Plan de Implementación
EDUSI, se prevé la sustitución de la cubierta
actual del Mercado al objeto de eliminar el
potencial peligro ambiental por deterioro del
fibrocemento de cubierta, mejorar el aspecto
exterior y las condiciones de climatización y
eficiencia energética, en la medida que se optimiza la envolvente de cubiertas. Asimismo,
se proyecta la reconstrucción del alero de teja
de la fachada de la calle Sant Victorià.”

PLENARIS I JUNTES
La JGL ordena a la mercantil GURKE INVESTING, S.L., como propietaria del inmueble
situado en C/ ABEL MUS, ESQ FEDERICO
GARCÍA MOLINER 1A 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 (195 m²) y REPARACIÓN DE VALLADO. Igualmente ordena a la
mercantil INICIATIVAS BENYMAR, SL como
propietaria del inmueble situado en C/ BENICASSIM 18 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 ( 2244m 2).
La Junta concede a NEDGIA CEGAS SA, licencia de obras para la apertura de zanja en vía
pública, para instalación de red de distribución de gas natural en C/ NOU D´OCTUBRE 1
POR C/ MARIANO BENLLIURE, así como para
el inmueble sito en AVDA UNIÓ EUROPEA 26
POR AVDA LONDRES.
La JGL concede a MANRIQUE RAMOS SERGIO
SLNE, licencia de obras para ENSANCHAR HUECO , FORMACIÓN DE RAMPA, PINTAR FACHADA, INSTALACIÓN DE RÓTULO en inmueble sito
en C/ MAYOR n.º 6 de esta localidad.

La Junta concede a HERMINIO ROCA BLASCO,
licencia de obra para revestir fillola particular
de la finca situada en parcela 245 polígono 8
de Burriana.

DE LAS OBRAS: 4621/2018, 4628/2018,
4663/2018, 4665/2018, 4676/2018,
4709/2018, 4718/2018, 4722/2018,
4892/2018 Y 5045/2018.

La JGL concede a la mercantil CONSTRUCCIONES ELISEO PLÁ SL, licencia de obras
para la ejecución de una zanja en vía pública
para la realización de la acometida a la red de
saneamiento del inmueble situado en AVDA
ARGENT, 23 de esta ciudad.

DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO: La
Junta aprueba el expediente para la contratación del servicio de prevención ajeno en todas
sus especialidades, dividido en dos lotes (Lote
1: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial,
Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Lote
2: Vigilancia en la salud (Medicina del Trabajo)
y los pliegos de Prescripciones Técnicas y de
Clausulas Administrativas Particulares, por el
importe anual de 11.375 euros, IVA incluido,
en su caso.

La Junta concede a GIL VIDAL, MARTIN,
la licencia de obras solicitada para DERRIBO DE ALMACÉN sito en CR SERRATELLA NÚM. 129-A, , de esta localidad, según
proyecto presentado, con visado CTAC núm
2018/314-1, de fecha 15/03/18.
La JGL concede a MARIA AMPARO AYMERICH
BELENGUER, licencia para obras consistentes
en la realización de un puente sobre acequia Ull
de la Vila, en PARCELA 242 del POLIGONO 15
del término municipal de esta ciudad.
La Junta concede a JORGE CANOSA ALCON,
licencia de obra para la ejecución de un vallado y construcción de puente en POLÍGONO 35
PARCELA 167.
La JGL da cuenta de DECLARACIONES
RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN

DESPACHO EXTRAORDINARIO SEGUNDO:
La Junta acuerda efectuar para el curso escolar 2018-2019, el proceso de admisión de
todo el alumnado de la Escuela Infantil Municipal de Burriana según la normativa vigente,
(Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell
que regula la admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que
imparten enseñanzas de educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, y Bachillerato). Y además aprueba, de conformidad con la legislación vigente,
los criterios de valoración de las solicitudes.

30 | 31

FIRA DEL LLIBRE-MARTÍ DE VICIANA

LA CREIXENT PARTICIPACIÓ
MARCA LA SEGONA JORNADA
DE LA FIRA DEL LLIBRE I ELS
ACTES DE CLAUSURA

AL MAIG,
EL CENTRE
MUNICIPAL
DE LES ARTS
TRAURÀ TOT
EL SEU ART
AL CARRER

E

L

a Fira del Llibre de Borriana ha
viscut una jornada de clausura
«molt més positiva i participativa
que en el primer dia d'actes» com comentava el regidor de Normalització
Lingüística, Santi Zorío en la visita que
ha realitzat durant la sessió matinal a
les dues carpes amb que cadascuna
de les llibreries borrianenques participants en la Fira comptaven al costat del CMC La Mercè. Des de les deu
del matí s'ha pogut veure com la pluja
caiguda durant la vesprada de divendres no feia acte de presència. Pocs
minuts després ja eren desenes de xiquets i xiquetes els que començaven a
prendre part de les diferents activitats
i tallers programats. Eren les participants en el Taller d'Ocupació Riu Anna,
en el seu vessant Dinamitzador/a
d'Activitats de Temps Lliure Infantil,
les qui han estat animant, fent jugar
i descobrint els secrets de la lectura
als xiquets i xiquetes que s'acostaven
fins als voltants de la Mercè. Tal com

també realitzaven en el seu estand
repartint informació i dinamitzant la
Fira les responsables del servei municipal d'Atenció al Desenvolupament
Infantil (ADI), o la mateixa Biblioteca
Municipal que també mostrava durant la Fira les últimes novetats del
servei i tot el material que durant tot
l'any està disponible.
Ja durant la vesprada, el bon temps
i, de nou, les activitats i actuacions
amb les quals s'ha volgut dinamitzar
aquesta Fira del Llibre han tornat a
reunir a un nombrós públic al voltant
dels llibres i la literatura, en una segona jornada que s'ha tancat amb
l'actuació de la companyia Rodamons
Teatre, els qui amb el seu espectacle
Petiteses han tornat a fer gaudir als
més xicotets i xicotetes a través de
la literatura, la música, la tradició i el
món dels contes en el que ha suposat
el millor final a una nova edició de la
Fira del Llibre de Borriana.

l 19 de maig, dissabte, el centre celebra el seu propi festival
«El Viatge de l’Art» al qual esteu tots invitats. Començarà de matí
(11h) amb una espectacle per als
més menuts dut a terme per Salva
el Mussennacitu davant de l’Església
del Salvadaro i seguidament, traurem els pianos al carrer com aperitiu d’una vesprada plena de música,
dansa i art en viu que començarà a
les 17:30h al CMC La Mercé i recorrerà la Carrera i tornarà a la plaça de
la Mercé per la Tanda. Pel camí ens
trobarem dansa clàssica, contemporània, flamenc, l’Orquestra Abel Mus,
dolçaines i tabals, clarinets, dansa
espanyola, la banda del conservatori,
danses urbanes, rock i pop, els cors...
Més de dos hores en les quals farem
un viatge que trencarà les fronteres de les arts i que comptarà també amb la col·laboració dels col·legis
Novenes de Calatrava, Josep Iturbi i
Pare Vilallonga.
A més a més, el centre estarà present al Maig di Gras el diumenge 13
amb trompetes, saxos, baix elèctric,
piano, trombons, percussió i cantant
per fer molt bon jazz fusionat amb
swing i blues.

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 ..........................3, 24
Muñoz Melchor, Fco. Javier
Camí d'Onda, 41........................................ 14, 25
Peirats Santa Agueda, Jose A
Carrer de La Tanda, 22.........................4, 15, 26
Terradez-Fuster
Sant Vicent, 8..........................................5, 16, 27
Terrádez Navarro, Jose E.
Federico Garcia Lorca, 19...................6, 17, 28
Vernia Sabater
Progreso, 17............................................7, 18, 29
Doménech Font
Maestrats, 28............................................. 10, 21
Gascó Mussoles
Pl. de les Monges 12................................ 11, 22
Lloris Carsi
Barranquet 22............................................ 12, 23
Beltrán Martínavarro
Av,. Llombai, 1.........................................9, 20, 31
Almela Castillo
Calle del Raval, 6 ...................................8, 19, 30
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
NAIXEMENTS
Alejandra Navarro Capdevila
María Enguídanos Saborit
Imran El Bekkaoui Bekkaoui
Pepe Belmonte Sánchez
Marta García López
Valentina Navarro Peiró
Saúl Benítez Lozano
Claudia López lópez
Pau Suárez Pardo
Joel Vallejo Bleda
Pol Penades Beltrán
Blanca Fraile Hernández
Marwa Naghmouch
Firdaous Naghmouch
María del Carmen Pastor Gómez
Alba Granell Vicente
Afnan Afilal Agdi
Sergio Granell Martínez
María Piquer Gavara
Marco Giménez Escrig
Elena Gómez Poles

MATRIMONIS
Pedro José González Juárez
i Rosa Gasco Antequera
Daniel Vilar González
i Rocío Blasco Vidal
Fernando García Monsonís
i Clara Martí Fabra
Juan Isach Marco
i Sandra Ballester Alamilla
Antonio González Jacobe
i Cristina Gimeno Redondo
Oscar Dembillo Vives
i María Teresa Giménez Usó
Joan Moreno Blasco
i María Arboledas Marín
Alejandro Muñoz Henares
i Tania Pilar Tarancón Lozano

DEFUNCIONS
TOMAS AYMERICH BLASCO.................75
FLORENTINA JOSEFA FERRER BLASCO....81
DOLORES GARCIA GUEROLA................87
MARIA FELIP BALAGUER......................96
JUANA PEÑAFIEL JIMENEZ..................66
MIGUEL REQUENA MIRO.....................87
VICENTA ASENSIO AGUSTI...................80
FCO JAVIER VILAR VIDAL......................71
MANUEL REDON FERRER....................86
PASCUAL SALAS BODI..........................82
MARIA OLVERA REYES.........................90
PEDRO GIMENO HERRAIZ....................81
VICENTE PERIS AGRAIT........................80
VICENTA VALLS EGEA...........................86
MERCEDES RUBIO LAVALL...................93
ROSARIO ROSELL FERRANDIS.............95
ELVIRA NAVARRO CLAUS.....................89
MANUEL MARCO CANTOS...................93
DOLORES MARIA ROMERO..................89
MANUELA GOMEZ LOPEZ....................68
ANTONIO VELASCO GOMEZ.................81
DUMITRU DARIE...................................62
MªJESUS GASCO MUSOLES..................68
TERESA BORJA SABORIT......................94
ELVIRA ALMARCHA DALMAU...............92
JUAN JOSE MARIA CAMPOS.................81
MªDOLORES PERIS AGRAMUNT..........83
JOSE RAMON BOIX MONRAVAL...........95
AURORA MORENO LOPEZ....................96
MªGUILLERMINA FORNER BERMEJO.... 76

*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

CULTURA

MÉS MÚSICA NEGRA, MÉS PARTICIPACIÓ
OBERTA I LES MILLORS BRASS BANDS PER
A LA TERCERA EDICIÓ DEL MAIG DI GRAS

L

a música negra, la del carrer, la
del so Nova Orleans i la de les
Brass Bands tornarà a prendre
Borriana durant el segon cap de setmana del mes de maig, quan se celebre la tercera edició del Maig di Gras,
la programació del qual ha sigut presentada, precisament, en plena plaça
del Pla de Borriana, pels membres de
l'associació Soul Explosion organitzadora del festival, i el regidor de Cultura, Vicent Granel, qui ha començat
la presentació assenyalant que “ja
només pel lloc en el qual ens trobem, es pot comprovar com estem
davant una presentació diferent, la
d'un festival Maig di Gras que poc
més d'un mes tornarà a eixir
als carrers de Borriana per a
fer partícip a tothom de la
millor música negra i de
carrer que es pot escoltar i veure en moltíssims quilòmetres a
la redona”. Han sigut
Vicent Aleixandre
i Ferran Calataiud,
membres de l'associació Soul Explosion
i organitzadors del
festival al costat de la
regidoria de Cultura, qui
han començat a detallar
la programació per “seguir
elevant el nivell dels grups presents, implicar de forma molt més
directa i propera a músics locals i de
la zona i seguir oferint música en el
carrer per a tota la família i amb l'esperit de festa i d'implicació del públic
en els espectacles propi de la tradició
de Nova Orleans”.
Aleixandre ha començat explicant
que “hem fet una xicoteta distribució per dies, ja que el divendres 11
estarà més dedicat al swing, el dissabte 12 es prendrà el carrer amb les
actuacions itinerants per la ciutat i
el diumenge el protagonisme volem
que siga para tota aquella gent del

panorama musical més proper, que
s'involucren en el desenvolupament
del Maig di Gras i que fins i tot gaudisquen d'una de les novetats d'enguany, com serà la Master Class per
a totes aquelles persones que vullguen aprendre d’alguns dels millors
músics de carrer”.
Pel que a la programació musical
respecta, destaca la presència dels
navarresos Broken Brothers Brass
Band, “la implicació dels quals en el
Maig di Gras ha sigut enorme des del

primer dia, i fruit d'això, una de les
millors bandes d'aquestes característiques a nivell europeu, presentaran a Borriana el seu quart disc, la
qual cosa para nosaltres és un honor”, explicaven des de Soul Explosion. Als navarresos se'ls sumaran
bandes com “Always Drinking Marching Band”, “una banda amb més de
15 anys d'experiència a nivell internacional i que estem segurs que serà
un altre dels espectacles teatralit-

zats per a tot tipus de públics que no
deixarà indiferent a ningú”.
Calmoso and the Black Fang ja van
presentar el seu projecte en el Maig
di Gras, i “tornaran a estar a Borriana per a confirmar el creixement del
seu directe des de la seua aparició
per primera vegada en el festival”.
Junt a ells, Zulu Men i el seu més que
reconeixible estil clàssic de Nova Orleans, Els Fabulosos Blueshakers i
The Smokings amb el seu swing per
a obrir el festival el divendres 11, o
“el lutier i gran col·laborador i admirat des del festival, Meter Mano Rara
que tornarà a combinar formació
i música en directe en aquesta tercera edició del Maig
di Gras, igual que Mind in
Black Organ Trio”.
Encara dins de l'apartat
musical, es produirà
l'estrena de la Borriana Big Band, “com un
altre pas més dins de
la implicació i el creixement que volem
que per als músics
locals i més propers a
la nostra ciutat supose
la celebració d'un festival
tan especial com el Maig di
Gras”, com explicava Granel.
Participaran a més en aquesta
implicació del panorama musical
local, la Banda Jove de l’Agrupació
Filharmònica Borrianenca, el CMA
Rafael Martí de Viciana o el Centre de
Música Moderna The Session.
Encara que durant les pròximes
setmanes se seguiran detallant novetats i programació del festival,
Calatayud no ha volgut oblidar que
“tornarem a realitzar activitats i tallers infantils, repetirem el concurs
de paraigües, tindrem de nou zona
de food-trucks i una altra mostra de
la Fira del Disc de Vinil i de distribuïdores alternatives”.
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