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La Falla Barri València ha aconseguit 
per sisè any consecutiu imposar-se 
en els premis de les Creus de Maig 

de Borriana. Ha sigut la Llar Fallera el lloc 
que ha acollit la cerimònia de lliurament 
dels Premis als vuit millors conjunts tant 
en categoria absoluta com a infantil, a 
més dels dos premis a les millors Creus, 
que en aquesta ocasió han recaigut 
també en el Barri València.

Pocs minuts després de les cinc de la 
vesprada, les Reines Falleres, Judit Pe-
sudo i Ana Giménez es trobaven amb la 

presidenta de la Junta Local Fallera, Llu-
ïsa Monferrer, l'alcadessa de Borriana, 
Maria Josep Safont i el conjunt de repre-
sentants falleres tant de les comissions 
com de les Corts d'Honor i les Dames de 
la Ciutat, per a iniciar la cercavila que les 
portaria fins a la Llar Fallera.

Allà, molts i moltes dels fallers i falleres 
ja esperaven al fet que les Corts d'Ho-
nor, les Reines i les autoritats prengue-
ren el seu lloc en l'escenari per a co-
mençar a conèixer el llistat de conjunt 
premiats en aquestes Creus de Maig de 

 



BARRI VALÈNCIA TORNA
A FER DOBLET EN ELS PREMIS DE LES 

«Creus de Maig»
DE BORRIANA DE 2018

2018. En la categoria infantil han sigut 
la Falla Barri Quarts de Calatrava en 
tercer lloc i la de Don Bosco en segon 
les que han acompanyat en el podi a la 
Falla Barri València.

I en la màxima categoria, i tal com molts 
havien previst ja amb antelació, de nou 
L'Escorredor i Barri València semblaven 
les favorites a priori. I es van complir els 
pronòstics, ja que després de conèixer 
que la Falla Barri Quarts de Calatrava era 
tercera, tan sols va caldre escoltar que 
L'Escorredor es feia amb el segon lloc i 

Barri València revalidava un any més el 
seu premi al millor conjunt de les Creus 
de Maig 2018 de Borriana. Una vegada 
acabada la gala de lliurament cadascu-
na de les comissions falleres es dirigia 
fins al seu centre de reunió al costat de 
les “Creus” per a seguir gaudint d'un dia 
de festa al costat de les xarangues que 
acompanyaven a cadascuna d'elles. En 
el casal Faller de la Falla Barri València 
l'alegria era més que palesa, al costat 
de l'admiració d'aquells i aquelles que 
encara no havien visitat l'impressionant 
jardí i les Creus de la falla.

Tal com coincidien a assenyalar la re-
gidora de Festes i presidenta de la JLF, 
Lluïsa Monferrer, i l'alcaldessa Maria 
Josep Safont que van presidir l'acte de 
lliurament de premis, “una vegada més 
les falleres i fallers de Borriana han tor-
nat a traure al carrer la seua capacitat 
artística i el dur treball de confeccionar 
les Creus per a seguir amb la tradició 
d'impregnar de color, olor i tradició tota 
la ciutat i tornar a gaudir d'una altra de 
les festes més importants i atractives 
del calendari anual de les festes i cele-
bracions de Borriana”. 

S'imposa en ambdues categories seguida de L'Escorredor i Quarts de Calatrava
en les majors i de Don Bosco i Quarts de Calatrava en la infantil
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LES «Creus de Maig»
ES TANQUEN AMB UNA GRAN PARTICIPACIÓ EN 

LES ACTIVITATS DE LA SEUA PROGRAMACIÓ

Després de tres intensos dies 
de muntatge, plantada, visi-
tes i lliurament de premis de 

les «Creus de Maig» de 2018 a Borri-
ana, les diferents regidories implica-
des en l'organització tant de la pròpia 
festivitat com de la programació que 
durant tota la setmana l'han acom-
panyat, han fet un positiu balanç, ja 
que a més de «comprovar com el ni-
vell en la confecció i elaboració de les 
Creus ha seguit sent molt elevat en 
aquesta edició, també la implicació 
i participació en les activitats orga-
nitzades des del consistori ha sigut 
notable, així que estem satisfetes de 
veure com la ciutadania ha respost», 
tal com coincidien a assenyalar la 
regidor de Festes, Lluïsa Monferrer i 
la d'Ocupació i Promoció Econòmica, 
Maria Romero. I és que durant tot el 
cap de setmana s'ha habilitat un punt 
d'Informació Turística i s'ha reforçat 
el servei en la Plaça Major a través de 
l'alumnat del mòdul de Promoció Tu-
rística del Taller d'Ocupació Riu Anna, 

que també en el seu vessant d'Ani-
mació Sociocultural ha comptat amb 
la participació de tot el seu alumnat 
en les activitats que durant les tres 
jornades s'han organitzat per als xi-
quets i xiquetes. En realitzar-se en la 
mateixa Plaça Major, era senzill en-

llaçar-la amb una visita al Campanar 
de Borriana, ja que durant dos dies 
s'ha habilitat un horari i informació 
guiada per a poder visitar-ho i poder 
contemplar les magnífiques vistes 
que ofereix de pràcticament tota La 
Plana.

A més, durant el cap de setmana, 
també s'ha pogut gaudir en la carrers 
de la ciutat de les desfilades de les 
Creus de Maig i els monuments que 
durant 48 han lluït i impregnat de co-
lor tota la ciutat. O del festival «Bor-
riana en Dansa» englobat dins de la 
programació de les Creus de Maig que 
un any més han aconseguit que cen-
tenars de borrianencs isqueren al car-
rer a gaudir de la tradició i l'expressió 
artística, tant de les pròpies «Creus» i 
la seua decoració, com de les progra-
macions culturals i d'oci dissenyades 
dónes de les àrees de Festes, Cultura, 
Turisme o Ocupació.  

Les pujades al Campanar de Borriana, la dinamització del turisme durant el cap
de setmana, i els tallers i activitats infantils registren un nombrós públic en la jornada 

en la qual les «Creus» abandonen els carrers
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LA TERCERA EDICIÓ DEL
«Borriana en Dansa» IMPREGNA
LA CIUTAT DE BALL TRADICIONAL VALENCIÀ

Malgrat que el cel va fer es-
tar pendents a molts i mol-
tes de les participants en la 

tercera edició del festival «Borriana 
en Dansa» durant pràcticament tota 
una vesprada, quan encara faltaven 
uns minuts per a les sis de la ves-
prada, la plaça Major de Borriana 
començava a omplir-se del color de 
les diferents danses convidades. Va 
ser el lloc en el qual es van donar cita 
el Grup de Danses L'Arenilla de Borri-
ana, organitzador del festival junta-
ment amb la concejalia de Cultura, i 
els grups convidats, el dels Danses 
Guerreres de La Todolella, i el Grup 
de Danses El Forcat de València, per 
iniciar la cercavila prèvia a les actua-
cions en la Plaça de la Mercè.

Eren els membres de L'Arenilla els 
qui al costat del regidor de Cultura 
de l'Ajuntament de Borriana, Vicent 
Granel, presentaven una tercera edi-
ció del Festival al qual han coincidit 
en augurar “un llarg futur dins de les 
celebracions de la nostra ciutat, ja 
que esperem poder ampliar tant el 
nombre de grups participants com la 
procedència d'aquestes agrupacions 

de recuperació de la cultura popu-
lar pròpia”. El mateix Granel parlava 
sobre “la importància de seguir re-
cuperant el nostre folklore i tradici-
ons artístiques, per això és més que 
d'agrair tant el treball organitzatiu 
de L'Arenilla com la predisposició de 
grups de danses com el de La Todo-
lella o el Forcat de València a l'hora 
de seguir mostrant-nos aqueix dur 
però gran treball de recuperació de 
les nostres arrels”.

Així, després de la cercavila que co-
mençava en la mateixa Plaça Ma-
jor i finalitzava al costat del CMC La 
Mercè on estava situat l'escenari per 
a les actuacions, el públic present 
ha pogut gaudir dels diferents balls 
oferits tant pels Guerrers de La To-
dolella com pel Forcat de València, 
que han exhibit un nombrós ventall 
de les diverses danses que habitu-
alment ofereixen en les seues actu-
acions. Era el grup local de L'Arenilla 
qui tancava les actuacions abans de 
donar per clausurada una tercera 
edició del festival de danses tradici-
onals “Borriana en Dansa” que com 
s'ha pogut comprovar en La Mercè 
“creix cada any, amb més públic i més 
grups participants, la qual cosa ens 
dóna forces per a seguir treballant 
en la recuperació dels nostres balls 
tradicionals i que cada any el “Borri-
ana en Dansa” mostre més parts del 
folklore i la tradició valenciana”, tal i 
com resumia el president del Grup de 
Danses L'Arenilla, Carles Martí. 

Amb la participació de les Danses Guerreres de La Todolella, el Grup El Forcat
de València i del borrianenc Grup de Danses L'Arenilla, el festival confirma

la seua creixent evolució en els darrers anys

4 |  5

BORRIANA EN DANSA



BORRIANA TANCA UN MAIG DI GRAS PER
AL RECORD AMB LA PARTICIPACIÓ DE DESENES

DE MÚSICS I MÚSIQUES LOCALS

Encara amb el record de la fes-
ta, l'alegria i la música inundant 
Borriana durant la jornada del 

dissabte amb les brass bands que 
van recórrer els carrers i places, el 
Maig di Gras encarava la seua ter-
cera i definitiva jornada de festival, 
quan el protagonisme passava a ser 
per als músics i músiques locals. I 
és que com ja van explicar durant la 
presentació del festival tant els or-
ganitzadors de l'Associació Cultural 
Soul Explosion i també la regidoria de 
Cultura que ha col·laborat en la cele-
bració del Maig di Gras, «un dels ob-
jectius d'aquesta tercera edició tam-
bé és implicar a la gent de Borriana, a 
aquelles persones que es dediquen o 

Les actuacions en la Plaça Major de les escoles de música del CMA Martí de Viciana,
The Session, la Banda Jove de la AFB i de la Borriana Big Band

culminen la tercera edició del festival
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es formen dins del món de la música 
i que pogueren tenir el seu espai dins 
del festival». I així s'ha aconseguit, ja 
que durant tota la jornada han sigut 
desenes i desenes els que han pas-
sat per l'escenari de la Plaça Major 
i pel Teatre Payà. Un dels primers a 
obrir el foc ha sigut el dj local Carlos 
Rochera a primera hora de la vespra-
da, precedit per l'actuació del sempre 
present en el festival, Meter Mano 
Rara, que més tard oferia el seu ta-
ller de guitarres artesanals. L'esce-
nari de la Plaça Major ha començat 

a omplir-se de músics i músiques 
de Borriana a partir de les sis de la 
vesprada, quan els i les membres 
de Banda Jove de l'Agrupació Filhar-
mònica Borrianenca han realitzat el 
seu concert. Els han seguit diverses 
interpretacions de l'alumnat tant del 
CMA Martí de Viciana com del Cen-
tre de música moderna The Session. 
L'atenció s'ha traslladat més tard fins 
al Teatre Payà, que presentava una 
gran entrada per al presentació en 
directe del primer treball de la Bor-
riana Big Band, «D'ací», un repàs a 

la música valenciana des del punt de 
vista i la interpretació i adaptació de 
la recentment creada big band bor-
rianenca. Amb una última sessió de 
música negra a càrrec del dj Bernat 
Fa en la Plaça Major es tancava la 
tercera jornada del Maig di Gras que 
s'acomiada com valoraven els seus 
organitzadors Ferran Calataiud i Vi-
cent Aleixandre «amb un gran sabor 
de boca, per haver aconseguit els ob-
jectius de major participació i públic, 
implicació de la ciutadania de Borria-
na i seguir podent oferir una festival 
dedicat a la música negra i de carrer 
difícil de trobar en molts quilòmetres 
a la redona i que esperem que s'ha-
ja confirmat per a celebrar-se molts 
anys en la ciutat». Des de la regi-
doria de Cultura, l'edil Vicent Granel 
present també en els concerts de 
músics i músiques locals ha valorat 
«molt positivament aquesta tercera 
edició, que ha demostrat que ha sigut 
la de la confirmació d'un festival que 
ha aconseguit implicar i fer participar 
a molta ciutadania, la qual cosa su-
mat als directes musicals i l'alegria 
en els carrers aporta una altra cita 
de referència dins de la programació 
cultural de la ciutat».  
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LES OBRES DE REMODELACIÓ I MILLORA
DEL PORT DE BORRIANA ESTARAN LLESTES 

EN ELS PRÒXIMS DOS MESOS
El director general d'Obres Públiques de la Generalitat, Carlos Domingo, visita
al costat dels representants municipals uns treballs en els quals ja s'ha reforçat

bona part del moll de càrrega

E l director general d'Obres Públi-
ques de la Generalitat Valenci-
ana, Carlos Domingo, ha visitat, 

al costat de l'alcaldessa de Borriana, 
María Josep Safont, i el regidor de 
Pesca i Zona Marítima, Vicent Apa-
risi, les obres que la conselleria ha 
iniciat en el Port de Borriana, on s'in-
vertiran més de 170.000 euros en la 
reparació del moll de la llotja, tal com 
es farà en altres localitats com Vi-
naròs o Benicarló on també ha estat 
present Domingo durant la jornada. 
A més, Domingo també ha anunci-
at que s'ha iniciat ja la redacció dels 
projectes port-ciutat tant de Borria-
na com de Vinaròs.

Les obres que s'estan duent a ter-
me en el Port de Borriana, i que el 
mateix Domingo ha confirmat que 
“malgrat alguns imprevists estaran 
llestes en els pròxims dos mesos», 
han sigut adjudicades per un import 
de 153.848 euros i un termini d'exe-
cució de tres mesos i l'adreça de les 
obres per un import de 16.819 euros.

Com ha informat el director gene-
ral, en el moll de la Llotja, així com a 
l'interior de l'edifici adjacent es van 
detectar fissures i desperfectes que 
estan sent solucionats. “Atès que el 
principal problema es basa en l'as-
sentament que ha experimentat la 
llosa del moll, totes les actuacions a 
realitzar tendeixen a millorar les con-
dicions d'estabilitat d'aquesta llosa. 

Per això la solució passarà principal-
ment per la renovació del material de 
farciment del moll que serveix de su-
port a la llosa de formigó”. Per la seua 
banda, l'alcaldessa de Borriana, Ma-
ria Josep Safont ha manifestat que 
“estem molt satisfets amb l'evolució 
dels treballs en el Port, ja que van a 
bon ritme i han permès que els pes-
cadors seguisquen treballant sense 
massa problemes en el moll de càr-
rega, així que una obra tan necessària 
i reclamada des de fa anys en aquest 
punt, ha sigut escoltada per la Con-
selleria, a qui volem agrair la inclusió 
de Borriana en aquesta millora global 
de les instal·lacions portuàries”.

Tal com ha explicat la direcció d'obra 
durant la visita als treballs, a l'interi-
or de l'edifici de la llotja, es repararen 
les fissures, es canviarà l'enrajolat, i 
des d'avui mateix, ja s'ha procedit al 
desmuntatge i desmantellament de 
la grua per a botadura de xicotetes 
embarcacions per a la seua poste-
rior ubicació en un altre lloc amb la 
finalitat de deixar lliure i practicable 
aqueixa zona del moll. 
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LA JUNTA LOCAL FALLERA OMPLI DE GOM 
A GOM LA MERCÈ EN LA PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE DEL SEU 75 ANIVERSARI

Encara faltaven alguns minuts 
per a dos quarts de vuit de la 
vesprada quan els voltants del 

CMC La Mercè eren un formiguer de 
gent esperant l'inici de l'acte de pre-
sentació del llibre commemoratiu 
del 75 aniversari de la Junta Local 
Fallera de Borriana. Tal com havia 
establit prèviament la comissió or-
ganitzadora del 75 aniversari i la ma-
teixa Junta, l'acte ha començat amb 
la presentació de la nova obra com-
memorativa, uns parlaments en els 
quals han pres parteix les diferents 
persones encarregades de la redac-
ció, com han sigut Toni Gil, Vicent 
Blasco, Juane Gumbau, Sergio López, 
Quino Puig, Josep Nos i Beni Cifuen-
tes que també s'ha encarregat de la 
maquetació. D'aquesta forma s'han 
donat conèixer les principals temà-
tiques i assumptes repassats dins 
dels 75 anys d'història de la Junta, 
gràcies també a la col·laboració del 
Grup d'Estudis Històrics Fallers de la 
ciutat que ha aportat documentació 
històrica. Un dels moments prepa-

rats especialment per la Junta perquè 
l'acte fóra molt més participatiu i im-
plicara als centenars de fallers i falle-
res que omplien el pati de butaques 
de la Mercè, ha sigut la taula redona 
moderada pel membre de la Comis-
sió Organitzadora del 75 aniversari, 
Jorge Tejedo. Durant eixe debat s'ha 
repassat «L'evolució de les Falles 
borrianenques a través de la JLF i els 
seus presidents», i que ha precedit a 
les intervencions finals tant de l'al-
caldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, com de l'actual Presidenta de 
la Junta Local Fallera, Lluïsa Monfer-
rer, els qui han agraït «el treball que 
durant tants anys i, en moltes oca-
sions, de forma anònima, realitzen 

totes les persones que en algun mo-
ment d'aquests 75 anys han format 
part de la Junta Local Fallera, així com 
la dedicació dels seus diferents pre-
sidents a l'hora de seguir fent créi-
xer les Falles de la nostra ciutat». En 
l'acte de presentació de la nova obra 
han volgut estar presents varis dels 
representants municipals, així com 
els diferents Presidents de la histò-
ria de la Junta, les Reines Falleres i 
els i les representants de cadascuna 
de les 19 comissions falleres de la 
ciutat, als qui se'ls ha fet lliurament 
d'un exemplar del llibre que a més 
conté el cd amb l'enregistrament del 
pasdoble «A la Local» composat per 
la directora de l'Agrupació Filharmò-
nica Borrianenca, Norma Comes. En 
total, s'han editat 1.200 exemplars 
del llibre, que en els propers dies 
també seran distrbuits per les lli-
breries i quioscs de Borriana per que 
qualsevol persona puga adquirir-lo i 
conèixer més de prop la història de 
les Falles i de la Junta Local Fallera de 
la ciudad. 
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BORRIANA EXPOSA ALS VEÏNS I VEÏNES DEL 
CENTRE DE LA CIUTAT LES POSSIBILITATS
DEL FUTUR PLA INTEGRAL D'ACTUACIÓ

A l voltant d'un centenar de ve-
ïns i veïnes de la zona centre 
de Borriana s'han donat cita 

en un Saló de Plens municipal pràc-
ticament ple, per a assistir a la reu-
nió informativa sobre el Pla Integral 
d'Actuació que l'Ajuntament té la 
intenció de dur a terme. Segons ex-
plicava durant el procés de convo-
catòria de la ciutadania la regidora 
de Participació Ciutadana, Maribel 
Martínez, «vam creure necessari i in-
teressant realitzar aquesta primera 
reunió amb el major nombre de veïns 
i veïnes de la zona, per això es van 
enviar més de mil notificacions tant a 
particulars com a comerços i empre-
ses de la zona perquè avui pogueren 
preguntar, aportar o solucionar qual-
sevol dubte que tingueren». Ha sigut 
l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, qui ha exposat «els principals 
objectius que ens agradaria aconse-
guir amb aquesta actuació, com són 
la millora global de l'aspecte de la 
zona, la limitació de la circulació de 

vehicles a trenta km hora i la reduc-
ció del pas de vehicles, la priorització 
per a les persones que circulen a peu 
o amb bicicleta sense perdre places 
d'aparcament ni d'espai públic, i tot 
això amb la participació des del prin-
cipi del procés dels veïns i veïnes de 
la zona». Al seu costat, el regidor de 
Via Pública i Serveis en el consistori, 
Vicent Aparisi, i el d'Urbanisme, Bru-
no Arnandis també han volgut «tras-
lladar en tot moment la informació 
sobre aquest Pla a la ciutadania, per-
què eixe canvi que volem que experi-
mente la totalitat de la zona centre 
compte des del principi amb la par-
ticipació i opinió dels veïns i veïnes, 
i que les diferents possibilitats que 
se'ns presenten en forma de projec-
tes integrals per a la zona per part de 
les empreses interessades, sempre 
siguen conegudes per la ciutadania». 
El mateix Aparisi ha resumit que «vo-
lem que siga un centre modern, que 
millore la convivència i la participació 
social, que dispose de llocs per a ac-

tes lúdics, culturals o d'oci, i que en 
definitiva, torne a ser un lloc de re-
unió i trobada oberta a tothom i de-
senvolupat d'una forma sostenible».

Dins dels diferents punts en els quals 
actuaria de forma directa el nou Pla 
Integral, es troba la coneguda com 
Terrassa Payà, i com ha explicat Apa-
risi, «en funció de la transparència 
que volem que tinga aquest projec-
te des del seu inici, hem explicat que 
es compta amb una proposta d'una 
empresa privada per a la concessió 
de sòl i la instal·lació d'un supermer-
cat, però això no significa que s'haja 
signat res, ja que avui volem deixar 
clar que en la zona no es durà a terme 
cap projecte que la ciutadania no ac-
cepte i veja amb bons ulls». D'aques-
ta forma, tant Aparisi com el mateix 
Arnandis han acabat deixant ben clar 
que «l'única cosa que no permetrem 
és que hi haja una reducció de sòl 
d'ús públic ni una reducció de les pla-
ces d'aparcament».  
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CENTENARS DE JOVES, XIQUETS
I XIQUETES SUBMERGEIXEN A BORRIANA
EN UN «VIATGE DE L'ART» MULTITUDINARI

E l Centre Municipal de les Arts 
Rafel Martí de Viciana de Bor-
riana ha tornat a demostrar 

aquest dissabte perquè en la pre-
sentació del «Viatge de l'Art» el regi-
dor de Cultura Vicent Granel, parlava 
«d'un dels centres amb millor reputa-
ció i prestigi a nivell valencià i perquè 
l'enorme ventall de disciplines que 
en ell s'imparteixen ho fa ser un dels 
quals més alumnat forma, amb prop 
d'1.000 persones». I és que durant la 
jornada del dissabte s'ha pogut com-
provar en els carrers del centre de la 
ciutat, en les quals s'ha desenvolupat 
la segona edició del «Viatge de l'Art» 
que el CMA Martí de Viciana organit-
za amb «el doble objectiu de mostrar 
a la ciutadania la varietat i qualitat de 
les disciplines que s'imparteixen en 
el centre, a més d'oferir la possibilitat 
a l'alumnat d'expressar-se artística-
ment i fer partícip a amics, amigues, 
familiars i gent de la ciutat de tot 
l'après durant el curs», com explicava 
el director, Pepe Azpitarte.

Malgrat que les actuacions de l'alum-
nat es reservaven per a la vesprada, 
ja a les onze del matí la Plaça de la 
Mercè presentava un aspecte di-
ferent a l'habitual, amb desenes de 
xiquets i xiquetes expectants davant 

l'actuació de Salva El Mussennacitu, 
que amb el seu espectacle «Pitos i 
Flautes» ha aconseguit animar a to-
tes i cadascuna de les persones que 
formaven el nombrós públic present. 
Amb la sorpresa final amb una actu-
ació i la música de piano es tancava 
la part matinal del Viatge de l'Art, 
que a la vesprada acabava per fer 
explotar en els carrers de Borriana 
amb la participació de centenars de 
xiquets, xiquetes i joves en les dife-
rents actuacions que s'han succeït en 
la Mercè, el Pla, La Tanda, el Mercat 
o La Carrera. En una cantonada es 
ballava flamenc, i en una altra sona-

va bossanova. En un carrer es podia 
gaudir de dansa contemporània, i a 
pocs metres sonava la música dels 
i les membres del conservatori Abel 
Mus. Una mica més enllà les danses 
tradicionals amb músiques comple-
tament diferents. I en la cercavila les 
«dolçaines i tabals» de la «colla» de 
Borriana obrien pas fins a completar 
pràcticament dues hores d'espec-
tacle artístic que es tancava amb la 
festa final en el CMC La Mercè. Ja du-
rant el desenvolupament d'aquesta 
segona edició del «Viatge de l'Art» 
del CMA Martí de Viciana ja es po-
dia intuir que el balanç era positiu. 
El mateix director del centre, Pepe 
Azpitarte valorava «de forma tre-
mendament positiva aquesta nova 
mostra en els carrers de la música, 
la dansa i les diferents disciplines ar-
tístiques que treballem durant l'any 
en el nostre centre, per això seguim 
animant a tota la ciutadania a infor-
mar-se sobre la nostra àmplia oferta 
de cara al pròxim curs i que no dubten 
en unir-se a la gran família artística 
en la qual s'ha convertit el CMA Martí 
de Viciana de Borriana».  

L'alumnat del CMA Rafel Martí de Viciana mostra en els carrers
tot el que ha pogut aprendre en les diferents disciplines artístiques

que durant tot l'any s'imparteixen el centre

10 |  11

VIATGE DE L'ART



EL CEIP C. TARANCÓN FINALIZA SU PROYECTO DE 
CENTRO SOBRE LA MUJER CON UNA ENTREVISTA 
A LA ALCALDESA DE BORRIANA

ESTUDIANTAT FRANCÈS D'INTERCANVI EN EL 
COL·LEGI SALESIÀ CONEIX A FONS BORRIANA

Sota el títol de «Dones. Les nos-
tres protagonistes», l'alumnat 
de sisè de primària del CEIP 

Cardenal Tarancón ha treballat du-
rant els últims mesos en un projecte 
que pretén «analitzar i que l'alumnat 
siga conscient del paper de la dona 
en diferents àmbits de la nostra so-
cietat, i en aquest cas vam creure 

que realitzar una entrevista conjunta 
amb una pregunta de cada alumne o 
alumna podia ser realment interes-
sant per a conèixer com treballa la 
primera alcaldessa de la història de 
Borriana». En el mateix Saló d'Actes 
i ocupant les butaques dels i les re-
presentants municipals, l'alumnat ha 
llançat fins a vint preguntes a l'alcal-

dessa, que ha parlat «el nostre tre-
ball diari en l'Ajuntament, la paritat 
en les llistes electorals o el punt de 
vista diferent que en moltes ocasions 
pot aportar una dona a determinats 
temes». D'aquesta forma, l'alumnat 
del CEIP Cardenal Tarancón ha pogut 
experimentar de forma directa amb 
els diferents gèneres periodístics 
que també han estudiat per a l'anàli-
si del paper de la dona en la societat 
borrianenca, decantant-se per una 
entrevista que la mateixa Safont ha 
qualificat com «una bonica experi-
ència que serveix tant per a la realit-
zació d'un projecte de tot un centre 
educatiu, com perquè l'alumnat des-
cobrisca i conega com es treballa en 
l'Ajuntament i com ha evolucionat i 
dignificat el paper de la dona en les 
institucions públiques, malgrat que 
esperem que aquests ciutadans i 
ciutadanes del futur seguisquen mi-
llorant-ho»  

Un grup d'uns vint estudiants 
francesos i franceses proce-
dents de la zona de Normandia 

i que durant aquesta setmana estan 
vivint l'experiència de l'intercanvi amb 
el col·legi Salesià, han visitat al costat 
del director del centre, José Burdeus, 
l'Ajuntament de la ciutat per a conèi-
xer més de prop el treball i la gestió 
municipal, en una visita en la qual 
l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont els ha parlat sobre «la història 
de la ciutat i les semblances i coinci-
dències amb algunes de les poblaci-
ons d'origen d'aquests estudiants» i 
els ha explicat el funcionament tant 
de la institució com algunes de les pe-
culiaritats tradicionals o festives de la 
capital de la Plana Baixa.

No ha sigut l'única experiència d'apre-
nentatge del dia, ja que a continuació 
el mateix Ajuntament els ha oferit 
una visita guiada a algun dels punts 
més emblemàtics de la ciutat, co-

mençant el recorregut en la Basílica 
del Salvador i visitant més tard algun 
dels exemples més espectaculars de 
l'arquitectura modernista amb la qual 
compta la ciutat. 

 

EDUCACIÓ



L'ADI CONGREGA A PROP DE 200
PROFESSIONALS DE LA SANITAT, L'EDUCACIÓ
I LA INCLUSIÓ EN LES SEUES VI JORNADES

Els «Trastorns del Neurodesen-
volupament i l'Atenció Prime-
renca» han sigut els temes tri-

ats pel servei municipal borrianenc 
d'Atenció al Desenvolupament Infantil 
(ADI) per a la celebració de les seues 
sisenes Jornades. I vist l'aspecte que 
presentava l'Auditori Juan Varea du-
rant les dues jornades en les quals es 
va desenvolupar l'activitat, l'encert en 
l'elecció de les temàtiques a tractar i 
la presència de nombrosos professi-
onals de prestigi en cadascuna de les 
conferències i col·loquis, han aconse-
guit que fins i tot s'hagen completat la 
totalitat de les 180 inscripcions dispo-
nibles i que ha gestionat el departa-
ment de Salut de l'Hospital de la Plana. 
Ja en la presentació de l'acte, i tal com 
explicava la responsable de l'ADI, Lina 
Puig, «hem volgut que les diferents 
àrees i àmbits de treball amb els quals 
es relaciona i en els quals es treballa 
el neurodesenvolupament, estigue-
ren presents en aquesta jornades, per 
això vull agrair la presència en aques-
ta presentació de les jornades tant de 
Camren Fenollosa, Directora Territori-
al d'Igualtat, Azucena Martí, Directora 
Territorial de Sanitat, i Robert Roig, 
Director Territorial d'Educació, a més 
de l'alcaldessa i regidora d'Educació 
a Borriana, Maria Josep Safont». Ha 
sigut la mostra perfecta de la trans-
versalitat de la temàtica triada pel ADI 
per a aquestes VI Jornades, la qual 

cosa també s'ha vist reflectida en la 
diversitat d'assistents, ja que s'han 
donat cita professionals de la Sanitat, 
l'Educació o la Inclusió.

El programa de conferències i col·lo-
quis s'iniciava amb els Trastorns del 
Neurodesenvolupament com a pro-
tagonistes i amb la figura de Jorge 
Pantoja, Cap del Servei de Pediatria 
de l'Hospital de la Plana, com a primer 
ponent. Ha sigut prop de les sis de la 
vesprada quan el relleu l'han pres In-
maculada Baixauli, Directora del de-
partament de Psicologia Evolutiva i de 
l'Educació de la UCV i Rosa Ana Cle-
mente, Catedràtica del Departament 
de Psicologia Evolutiva, Educació So-
cial i Metodologia de la UJI, que han 
anat un pas més enllà en l'anàlisi dels 
trastorns posant especial atenció en 
els de l'«Espectre Autista».

El segon bloc temàtic, dedicat a 
l'Abordatge Terapèutic d'eixos ma-
teixos trastorns s'iniciava a partir de 
les 19:00 hores amb la conferència 
d'Amanda Melià de Alba, Doctora en 
Psicologia, especialista en trastorns 
del neurodesenvolupament i psicolo-

gia evolutiva, sobre els «Riscos de les 
pseudoteràpies en l'atenció primeren-
ca» a la qual seguia un col·loqui amb els 
i les participants i el tancament de la 
primera de les jornades, que es repre-
nien  dissabte amb «La comunicació 
diagnòstica: inici d'un abordatge tera-
pèutic de qualitat» a càrrec de Yolanda 
Montoro, psicopedadoga del Centre 
Universitari de Diagnòstic i Atenció 
Primerenca de la UV i Darío Rico, Co-
ordinador del Centre Universitari de 
Diagnostic i Atenció Primerenca de la 
de la UV, perquè una hora després fóra 
la mateixa Cap de servei de la Direc-
ció Territorial d'Educació, Maria José 
Palmer qui parlara sobre la «Resposta 
educativa a l'alumnat amb TEA en el 
context escolar». Després del descans 
de les 11:30, era Darío Rico qui dirigia 
la taula redona sobre els «Recursos i 
acompanyament a xiquets i xiquetes 
amb trastorns del neurodesenvolupa-
ment i les seues famílies», i en la qual 
participaven Blanca Carreras, Cap de 
Secció de persones amb diversitat 
funcional de la DT d'Igualtat i Polí-
tiques Inclusives de Castelló, Maria 
Josep Palmer, Mercedes Ferrer, Psi-
còloga clínica USMI departament de 
Salut de la Plana, i Yolanda Montoro, 
així com en el posterior col·loqui sobre 
la mateixa temàtica. Era Darío Rico qui 
dirigia el resum de les conclusions de 
les jornades, abans que es clausura-
ren i se celebrara el dinar de treball. 
Tal com ha volgut resumir l'alcaldes-
sa i regidora d'Educació, Maria Josep 
Safont, «és un orgull veure un Auditori 
Juan Varea pràcticament ple de pro-
fessionals que volen seguir aprenent, 
descobrint o reforçant els seus conei-
xements i aptituds a l'hora de tractar 
el desenvolupament infantil, la qual 
cosa torna a ser un mostra del treball 
del servei municipal ADI que des de fa 
molts anys és una referència en els 
ámbits educatiu, social o sanitari».  
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RENFE I BORRIANA PERFILEN LES ACTUACIONS 
PER AL CONDICIONAMENT DEFINITIU DE LA 
ZONA DE L'ESTACIÓ

E ls regidors d'Urbanisme, Bruno 
Arnandis i de Via Pública, Vi-
cent Aparisi i s'han reunit amb 

els representants de RENFE, el Ge-
rent del Nucli de València, Enrique 
Cárdenas i el Cap d'Estacions, Carlos 
López, per a definir les actuacions 
que en els pròxims mesos es duran a 
terme a l'entorn de l'estació de ferro-
carrils de Borriana. Tal com explicava 
l'edil Bruno Arnandis «des de l'Ajun-
tament ens hem compromès a rea-
litzar i pagar a través de l'aplicació de 
l'Estratègia EDUSI dels Fons FEDER 
europeus diverses de les actuacions 
que milloraran tant l'accessibilitat de 
l'estació com la capacitat de pàrquing 
de vehicles o les dotacions de segu-
retat en els trajectes des de Borria-
na fins a la mateixa estació». Així, la 
subvenció europea dels Fons FEDER 
permetrà que el consistori escome-
ta, d'una banda, «l'ampliació del carril 
bici des de la CV-222 fins a la mateixa 
estació, on també es col·locarà la il·lu-

minació necessària a base de fanals i 
es resituaran i tornaran a senyalitzar 
les noves places de aparcament». Tal 
com van explicar després de la tro-
bada tots dos representants mu-
nicipals, «l'acord també servirà per 
a ampliar les places de pàrquing en 
la zona de l'estació, ja que tots dos 
decidim mantenir al màxim la zona 
d'arbres però redissenyarla per a 
l'estacionament de vehicles, ja que 
vam entendre que amb una millor 
senyalització en el ferm i una redis-
tribució dels aparcaments en bateria, 
podem aconseguir fins a les vuitanta 
places». Per la seua banda, RENFE 
s'ha compromès a encarregar-se de 
l'adequació en la part corresponent 
al terme municipal de Les Alqueries, 
a més de dur a terme una obra de 
construcció d'una xicoteta rotonda 
que substituiria a l'actual illeta que 
com ha explicat Arnandis «en ocasi-
ons és problemàtica per al pas i accés 
dels autobusos, per això la instal·la-

ció d'una rotonda milloraria ostensi-
blement el tràfic d'aquests vehicles 
de major grandària i de transport 
dels usuaris i usuàries del servei de 
trens». A més, des del departament 
d'Hisenda, s'ha volgut recordar que 
«l'adequació i millora de la zona de 
l'estació de trens compta amb un 
pressupost procedent de l'aplicació 
de l'Estratègia EDUSI dels Fons FE-
DER que arriba als 240.000 euros, 
malgrat que el treball conjunt entre 
Ajuntament i la Consellería d'Infraes-
tructures haja fet que algunes de les 
parts del projecte com les zones de 
carril ciclopeatonal ja s'hagen dut a 
terme, amb el que fins i tot es podrà 
destinar la part sobrant de la sub-
venció a altres projectes de desen-
volupament urbà sostenible o a acor-
dar en noves reunions més treballs 
i iniciatives de millora de l'entorn de 
l'estació».  

 

ACTIVITATS I SERVEIS



E l regidor de Turisme de l'Ajunta-
ment de Borriana, Santi Zorío, 
ha volgut revisar personalment 

durant la jornada d'avui la instal·la-
ció que durant l'última setmana han 
realitzat els operaris de Via Pública 
en les diferents platges de Borriana 
de cara a la pròxima època estival. Tal 
com ha explicat el mateix Zorío «cal 
estar agraït tant als treballadors que 
s'han encarregat de la compra i con-
tractació d'aquestes noves instal·la-
cions per la seua rapidesa, així com 
als operaris de Via Pública per ins-
tal·lar-les com més prompte millor, ja 
que com hem pogut comprovar avui, 
ja estan en funcionament i en llocs 
com el Grau ja hem pogut veure als 
i les primeres banyistes d'enguany».

Segons ha explicat el màxim respon-
sable de l'àrea turística municipal, 
«seguim adquirint material i infraes-
tructures necessàries que cada estiu 
ens acosten més a tenir tots i cadas-
cun dels serveis necessaris perquè 
la gent gaudisca de les platges de la 
nostra ciutat, i amb aquesta adqui-
sició de sis noves dutxes, aconse-
guim que cada menys de dos-cents 

metres hi haja instal·lada una d'elles i 
els desplaçaments per al seu ús dels 
i les banyistes siguen cada vegada 
més curts». Les noves sis dutxes 
s'han instal·lat tant en l'Arenal, com 
en el Grau o la Malvarrosa, per, com 
ha destacat Zorío «fer que cada plat-
ja tinga les seues dotacions, i que les 
instal·lacions que cada any intentem 

augmentar i millorar siguen molt 
més eficients i del grat de les milers 
de persones que cada any visiten les 
nostres platges». El mateix Zorío ha 
volgut revisar els dos llocs exactes 
en els quals «també instal·larem les 
passarel·les adaptades per a perso-
nes amb diversitat funcional, que a 
més de millorar per complet l'accés 
des del passeig fins a la mateixa ai-
gua, també estaran construïdes i col-
locades de tal forma que la maqui-
nària utilitzada per a la neteja de les 
platges no es veja afectada ni puga 
causar desperfectes». Si a això se li 
suma que també s'instal·laran banys 
químics per a l'estiu i una vestuari 
complet per a persones amb diver-
sitat funcional, Zorío ha conclòs que 
«crec que estem per sobre dels es-
tàndards d'adaptació i  condiciona-
ment de les platges per a tot tipus de 
persones, i esperem que els canvis i 
ampliacions que hem realitzat quant 
a les dotacions sanitàries i d'oci si-
guen del grat dels i les banyistes i 
Borriana seguisca sent un referent 
quant a turisme de platja i visites 
tant a l'Arenal, com el Grau o la Mal-
varosa». 

BORRIANA AUGMENTA LES SEUES DOTACIONS 
SANITÀRIES EN LES PLATGES QUE DISPOSARAN 
D'UNA DUTXA CADA 180 METRES
La regidoria de Turisme instal·la sis noves dutxes que se sumen a les quatre adaptades ja 
existents i als prop de trenta rentapeus amb els quals ja expliquen l'Arenal, el Grau i La 
Malvarosa
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Luis Azañon i Maria Angeles Lozano 
GUANYEN LA XIV CARRERA SOLIDÀRIA 5K

DE BORRIANA

Més de 200 participants han 
pres l'eixida en la segona 
prova del Circuit Local de 

Curses Popular de Borriana. La Car-
rera Solidària de Cooperadors Sa-
lesianos 5K ha sigut la segona prova 
de foc en la qual Luiz Azañon i Maria 
Angeles Lozano, han aconseguit ser 
els primers a la línia de meta.

Luis Azañon, del club Atletisme Vi-
la-real, ha aconseguit un temps de 
18:11 minuts i Maria Angeles Loza-
no, d'Amics del Clot, una marca final 

de 22:16. El jove borrianenc Alex 
Saura ha sigut el segon a entrar en 
meta amb un temps de 18:30 minuts, 
seguit de prop de Rubén Muñoz, amb 
un un segon més. El regidor d'Es-
ports de l'Ajuntament de Borriana, 
Vicent Granel, la responsable de Co-
operadors Salesianos, Ana De León 
Fernández i a l'organitzador de la 
carrera, Juane Gumbau Burdeus, han 
agraït la participació en la XIV edició 
de la Carrera Solidària 5K, que ha si-
gut superior a la d'altres anys, acon-
seguint récord de participació.

El caràcter eminentment solidari de 
la prova queda completament refor-
çat amb l'Esmorzar Solidari que s'ha 
celebrat durant la celebració de la 
carrera. Gumbau i Granel han volgut 
tancar l'acte “agraint el treball del 
SME i la col·laboració de tantes i tan-
tes marques i empreses de Borriana 
i del comerç local que han realitzat la 
seua aportació per a tornar a fer de la 
Carrera Solidària 5K una jornada on 
es tornaran a donar la mà l'esport i la 
solidaritat”.  

 

ESPORTS



EL MINISTERI DE SANITAT PREMIA EL PLA PATI DEL 
SME PER LA PROMOCIÓ DE L'ESPORT A BORRIANA

El Premi Estratègia NAOS premia la promoció de la pràctica
de l'activitat física en l'àmbit familiar i comunitari

E l Ministeri de Sanitat ha pre-
miat el programa esportiu Pla 
PATI que el Servei Municipal 

d’Esports ha implantat en la localitat, 
entre la comunitat escolar i esportiva 
per la promoció de la pràctica de l'ac-
tivitat física en l'àmbit familiar i co-
munitari El passat 11 d'abril va tenir 
lloc, en la seu de l'Agència Espanyola 
de Consum, Seguretat Alimentària 
i Nutrició (AECOSAN) de Madrid, la 
reunió del Jurat encarregat de fallar 
els XI Premis Estratègia NAOS, edició 
2017.

L'Ajuntament de Borriana ha acon-
seguit el Primer Accèsit de tot el 

territori espanyol, al costat dels pro-
jectes de la ciutat de Molina de Se-
gura, a Múrcia i el Consell General de 
Col·legis Oficials de Farmacèutics de 
Madrid.

Els Premis Estratègia NAOS són el 
reconeixement més prestigiós a ni-
vell nacional dels projectes que es 
duen a terme en tot el país en l'àmbit 
de l'alimentació, la promoció de l'ac-
tivitat física i la salut. En aquesta on-
zena edició de 2017, es van presen-
tar un total de 71 projectes per a les 
diferents modalitats de Premis que 
van ser pre-avaluats per l'AECOSAN, 
sobre la base dels requisits de la 

convocatòria i als criteris generals de 
valoració arreplegats en la Resolució. 
Es van seleccionar 27 com a projec-
tes finalistes per als membres del Ju-
rado amb la finalitat de que es triaren 
els 7 premiats corresponents a les 
modalitats de premis i als accèsits 
que procediren. L'edil d'Esports, Vi-
cent Granel, s'ha mostrat molt orgu-
llós “d'aquest reconeixement fruit del 
treball d'un equip format pel SME, al 
costat dels centres educatius, clubs, i 
agents socials, i patrocinadors, sense 
els quals no seria possible dur a ter-
me un projecte que promou l'activi-
tat física i millora la salut de la nostra 
població”.  
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EL TALLER «T'Avalem» SEGUEIX DOTANT
EL PARC DE SANTA BERTA MALGRAT ELS

ÚLTIMS ACTES DE VANDALISME

L 'alumnat del Cicle Formatiu de 
FP de Grau Mitjà de Fusteria i 
Moble de l'IES, que ha realit-

zat les pràctiques d'empresa dins 
del mateix Grau gràcies al treball de 
gestió d'IES Jaume I i el Taller T'Ava-
lem ha estat avui treballant en el parc 
de Santa Berta de la ciutat per a re-
alitzar la instal·lació de les tanques 
separadores i protectores. Tal com 
explicava la passada setmana du-
rant les jornades de portes obertes 
dels cicles de formació, la responsa-
ble en l'IES Jaume I, Belén Alapont, 
«la instal·lació d'avui és solament el 
final del procés de construcció de tot 
el tancament que cobrirà la totalitat 
del perímetre de la plaça, per la qual 
cosa m'agradaria felicitar a l'alum-
nat pel treball realitzat i la capacitat 
artística que han aportat al projecte, 
així com a la col·laboració constant 
amb l'Ajuntament de Borriana i el Ta-

ller T'Avalem per a portar endavant 
aquestes iniciatives de col·laboració 
entre el consistori, l'Institut i el cicle 
de Fusteria i Moble». Tant en els tre-
balls de col·locació de les primeres 
sèries de tanques de colors, com en 
el treball previ de coordinació i dis-
seny del projecte, ha estat present 
el director del Taller d'Ocupació, per 
a seguir treballant de forma conjun-
ta en les labors d'instal·lació d'unes 
valles que tal com ha explicat la regi-
doria de Promoció Econòmica «com-
pleix amb eixe doble objectiu d'incor-
porar als serveis municipals el treball 
realitzat en els cicles de formació i els 
Tallers d'Ocupació , i per un altre su-
posa una millora tant a nivell estètic 
com de separació de les zones de joc 
respecte de les altres àrees o límits 
del parc, la qual cosa també suma 
seguretat en el conjunt de la plaça».

Crida al civisme en el mateix parc 
Santa Berta. Des del consistori, tant 
l'alcaldessa, Maria Josep Safont, com 
la regidora Maria Romero, han volgut 
aprofitar la col·locació d'aquestes 
tanques per a «tornar a fer una crida 
al seny i al civisme, ja que justament 
aquesta passada nit s'han produït 
diversos actes vandàlics en la zona 
que han acabat amb nombrosos des-
perfectes en la zona de gronxadors i 
jocs. Segons ens han informat des de 
la Policia Local s'ha identificat a di-
versos menors com a causants dels 
danys, i en els pròxims dies es refor-
çarà la vigilància en la zona, però cre-
iem que la solució és que els i les jo-
ves i les persones que habitualment 
visiten el parc entenguen que causar 
danys en el mobiliari urbà solament 
va en detriment dels serveis d'oci 
i seguretat que ells i elles mateixes 
utilitzen i gaudeixen».  

L'alumnat del Cicle Formatiu de FP de Fusteria i Moble de l'IES Jaume I
ha construït i decorat diverses tanques que s'han col·locat com a separacions

de seguretat entre les diferents zones del parc
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ADI I CMA ES DONEN DE NOU LA MÀ
PER A ENDINSAR ALS XIQUETS I XIQUETES
DE DOS ANYS EN EL MÓN DE L'ART

E l servei municipal d'Atenció 
al Desenvolupament Infantil, 
ADI, ha coordinat dues jorna-

des en les quals els xiquets i xiquetes 
de dos anys de la ciutat han pogut 
descobrir i acostar-se a la multitud 
de disciplines artístiques que s'im-
parteixen en el Centre Municipal de 
les Arts Rafel Martí de Viciana, fins a 
on s'han desplaçat per a gaudir de les 
activitats que els ofereix la iniciativa 
«Arts en la Infància» coordinada per 
tots dos serveis municipals a més de 
les regidories d'Educació i Cultura. 
Precisament, els seus màxims repre-
sentants, Maria Josep Safont i Vicent 
Granel, no han volgut perdre's la pri-
mera de les quatre sessions, durant 
la qual els primers xiquets i xiquetes 
se situaven  en l'escala de l'edifici a 
manera de platea per al públic, per 
gaudir de la interpretació d'un parell 
de peces per part de les i els mem-
bres del Cor Carnevale de Borriana. 
A continuació els mateixos grups de 
xiquetes i xiquets es dividien per a 
accedir a les aules del CMA Martí de 
Viciana, on primer practicaven movi-

ments de tot el cos en els seus pri-
mers passos de contacte amb el món 
de la dansa. A continuació, també van 
poder gaudir al costat de les seues 
mares i pares d'una primera activitat 
de psicomotricitat de les diferents 
parts del cos al ritme de la música 

que marcava una altra de les profes-
sores del centre. Tal com han desta-
cat els representants municipals que 
han seguit molt de prop cada activi-
tat, «aquesta iniciativa d'Arts en la 
Infància torna a mostrar els grans re-
sultats que sempre hem aconseguit 
amb el treball conjunt de diferents 
serveis municipals, com en aquest 
cas el d'Atenció al Desenvolupament 
Infantil que ha volgut que els xiquets 
i xiquetes de dos anys comencen a 
relacionar-se amb el món de l'art el 
més prompte possible, gràcies al tre-
ball dels i les professionals del CMA 
Martí de Viciana». Per la seua banda, 
les responsables de l'ADI, Lina Puig i 
Ana Vicent explicaven que «l'experi-
ència ha sigut molt positiva i tan sols 
cal veure les cares dels xiquets i xi-
quetes per a entendre que gaudeixen 
amb aquest primer descobriment del 
món de l'art, i com pensem que està 
més que comprovat que el contacte 
amb aquestes disciplines artístiques 
afavoreix al desenvolupament, ben-
estar social, emocional i cognitiu dels 
més xicotets i xicotetes, esperem po-
der repetir-ho en el futur».  
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LA FAMÍLIA
DEL COMPOSITOR JOSEP FERRER PITARCH

DÓNA A L'AJUNTAMENT LA PARTITURA ORIGINAL 
«Primera Simfonia en Re Menor»

Pocs i poques professionals de 
la música de la ciutat de Bor-
riana no coneixen la figura del 

músic i compositor Josep Ferrer Pi-
tarch, que va nàixer en la capital de la 
Plana Baixa l'any 1905. I precisament 
de la capacitat compositora de Josep 
Ferrer va sorgir en el seu moment 

la partitura de la «Primera Simfo-
nia en Re Menor» que des d'aquest 
mes de maig passa a formar part 
del patrimoni musical i cultural mu-
nicipal gràcies a la donació que els 
seus familiars han confirmat amb la 
signatura de l'acta d'avinença en la 
qual també ha volgut estar present 

l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont. Durant bona part de la reunió, 
representants municipals i familiars 
del compositor, han dialogat i recor-
dat la figura del músic i alguna de les 
seues vivències. I és que Josep Ferrer 
Pitarch no va tenir una vida fàcil, ja 
que als 17 mesos d'haver nascut la 
diftèria li va provocar una ceguesa 
total que marcaria la resta de la seua 
vida. Malgrat això, amb tan sols 16 
anys s'examina en el Conservatori 
de València obtenint excel·lent en els 
tres cursos de solfeig. A penes dos 
anys després obté la mateixa qualifi-
cació en el quatre curs de Harmonia. 
A finals dels anys vint conclou oficial-
ment la seua carrera com a Composi-
tor i en 1933 funda junt altres mem-
bres l'Associació de Cultura i Belles 
Arts. És amb l'arribada de la Guerra 
quan deixa completament aparcada 
la seua condició de compositor. Fer-
rer torna a Borriana cinc dies abans 
de finalitzar la Guerra Civil, però es 
troba amb el seu piano robat i es pro-
met a si mateix no tornar a recordar 
la música. En 1942 és nomenat Se-
cretari Provincial de l'ONCE a Tarra-
gona. A principis dels cinquanta aca-
ba el quart i darrer temps de la seua 
1ª Simfonia i a meitat dècada posa 
fi al poema simfònic «Tronà d'Estiu». 
És al novembre de 1956 quan mor a 
causa d'una malaltia.

Tal com explicava el regidor de Cul-
tura «amb la signatura de cessió de 
la partitura de la Primera Simfonia 
en Re Menor, l'obra de Josep Ferrer 
Pitarch ja ocupa el lloc merescut dins 
del patrimoni musical municipal, amb 
el que estem enormement agraïts als 
seus familiars per la decisió presa». 

 

CULTURA I PATRIMONI



NOVES TECNOLOGIES FORMA A DESENES 
D'ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS DE BORRIANA 
EN L'ÚS DEL CERTIFICAT ELECTRÒNIC

 10 JOVES TREBALLARAN DURANT UN ANY
A L'AJUNTAMENT GRÀCIES ALS PROGRAMES 
D'OCUPACIÓ EMCUJU I EMPUJU

Tal com explicava la regidora de 
l'àrea de Noves Tecnologies, 
Maribel Martínez, en la pre-

sentació de les sessions que han tin-
gut lloc en el Saló de Plens Municipal 
«la llei ens obliga a partir del pròxim 
mes d'octubre al fet que qualsevol 
gestió que realitze una associació o 
col·lectiu amb l'Ajuntament, haja de 
realitzar-se i emplenar-se a través 
del certificat electrònic, per això hem 
volgut avançar-nos diversos mesos 
a eixa aplicació de la nova normati-

va i les hem realitzat abans de fina-
litzar el mes de maig». I la resposta 
per part del teixit social de la ciutat 
de Borriana ha sigut «molt positiva, 
ja que entre ambdues sessions han 
sigut més de quaranta els i les repre-
sentants de diferents associacions 
els qui han pres part d'aquestes ses-
sions que combinen informació amb 
formació en l'ús de la coneguda com 
a signatura digital».

L'empresa encarregada de dur a 
terme la formació, Centeco, i en 

aquest cas el responsable del curs J. 
M. Montoya, han traslladat als i les 
representants d'associacions tant 
«l'obligatorietat que a partir del dos 
d'octubre tindran tots els col·lectius 
que treballen directament amb el 
consistori i reben ajudes o subvenci-
ons sobre l'ús del certificat digital», 
com els principals consells a l'hora 
d'utilitzar-ho i començar a familia-
ritzar-se amb aquest nou mètode 
de treball. coneguda com a signatura 
digital». 

E ls i les joves de Borriana que 
cerquen treball estan d'enho-
rabona per segon any conse-

cutiu, ja que l'Ajuntament de la ciu-
tat ja ha rebut la notificació oficial 
per part del Consell de la Generalitat 
sobre la recepció de les subvenció 
per al foment de l'ocupació dins dels 
programes EMCUJU i EMPUJU des-
tinats tant a joves qualificats com a 

a aquells que es troben en situació 
d'atur. Dins del programa EMPUJU 
per a joves en l'atur, es contractaran 
un total de 3 Auxiliars per a adminis-
tració, mentre que dins del programa 
EMCUJU per a joves qualificats, es 
contractarà 1 Informàtic/a, 1 Perio-
dista, 1 Tècnic/a de Medi Ambient, 1 
Agent d'Igualtat, 1 Educador/a Soci-
al, 1 Treballador/a Social i 1 Tècnic de 

Turisme, «amb el que els diferents 
serveis públics en els quals desen-
volupen la feina de casa disposaran 
des del dia de la contractació de ma-
jors recursos a l'hora d'atendre a la 
ciutadania així com d'una major op-
timització dels temps de treball grà-
cies al reforç en cada departament», 
com ha explicat la regidora de l'àrea 
Maria Romero.  
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FINS A CINQUANTA DONES DE LES «AMAS DE CASA»
DE BORRIANA VISITEN LES INSTAL·LACIONS
DE L'EMPRESA FRESCAMAR ALIMENTACIÓN

Prop de cinquanta dones de 
Borriana pertanyents a l'As-
sociació de Amas de Casa de 

la ciutat s'han reunit avui al costat 
del Riu Anna per a desplaçar-se en 
l'autobús que els ha proporcionat el 
consistori fins a les instal·lacions del 
Grup Andrómeda, on la marca Fres-
camar Alimentació realitza part del 
procés final de distribució dels seus 
principals productes del mar, entre 
els quals destaca el seu producte es-
trella la Corvina Rex. Acompanyades 
per l'alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont i pels i les regidores 
Cristina Rius, Vicent Aparisi i Maria 
Romero, les cinquanta participants 
en la visita s'han dividit fins a en tres 
grups d'unes quinze persones per a 
visitar de forma exhaustiva les ins-
tal·lacions.

Així, inicialment han pogut visitar la 
zona de despatxos i oficines on han 
sigut rebudes pel Director General de 
l'empresa Taiche Lacomba, qui per-
sonalment els ha explicat «el pro-
cés de creixement que estem vivint 
en els últims mesos en l'empresa 

amb l'ampliació que en breu tindrem 
d'aquesta planta i de les instal·lacions 
de les quals disposem al costat del 
mar, així com dels principals produc-
tes i el procés complet que realitzem 
des de la cria fins a la distribució del 
peix». A través d'un vídeo explicatiu 
i dels detalls que anava aportant el 
Director General, les Mestresses de 
Casa han pogut conèixer «a una em-
presa més potent del que pensàvem 
i que ofereix cada vegada més llocs 
de treball a Borriana», com explicava 
una d'elles en les intervencions i pre-
guntes realitzades durant la visita. A 
més, també han pogut visitar la to-

talitat de la planta per a conèixer de 
prop tot el tractament i el procés que 
es duu a terme fins a la distribució 
final del producte. Tal com assenya-
laven les representants municipals 
presents en la visita, «volíem que les 
Mestresses de Casa tingueren l'opció 
de conèixer més de prop àmbits com 
l'industrial o empresarial de la nostra 
ciutat, així que vam acordar realitzar 
la visita a Frescamar, ja que es tracta 
d'una gran empresa situada a Borria-
na i que ha apostat per continuar am-
pliant la seua plantilla i invertint en el 
creixement de les seues instal·lacions 
en la nostra ciutat».  

 

VISITA "AMAS DE CASA"



Asistimos en las últimas se-
manas a toda una debacle ju-
dicial en las causas del PP: la 

Sentencia de la Gürtel, que nos dice 
que el PP tenía a la “corrupción insti-
tucionalizada”, una presidenta de les 
Corts que entra en la cárcel y Zapla-
na detenido… y el PP continua indo-
lente, como si con ellos no fuera la 
cosa ¿Se acuerdan ustedes de quien 
gobernaba en Borriana en esa época? 
Fíjense que aún quedan representan-
tes de aquellas corporaciones, y que  
algunas fotos tendrán con tamaños 
personajes. Alguno/a igual acaba 
siendo la candidato/a del PP en las 
próximas elecciones: de infarto. Y en-
cima, mientras miran para otro lado,  
continúan con una perorata de críticas 
sin fundamento para marear bien a la 
ciudadanía ¿Con qué autoridad moral? 
¿Con qué argumentos? Pues fíjense: 
básicamente con mentiras.

L’ESCOLETA INFANTIL
Puede que les pese, y mucho, porque 
el PP cargó grandes titulares diciendo 
que l’Escoleta Infantil Municipal cer-
raría puertas, que era la más cara, y 
etc. con los perjuicios que ello conlle-
vó. Y lo que son las cosas: una gestión 
transparente ha hecho que la ciuda-
danía confíe, y que este mes l’esco-
leta haya alcanzado 40 alumnos, lo 
que significa que no tendremos que 
pagarle a la empresa ese mes, sino 
todo lo contrario; y lo que es mejor, 
para el siguiente curso habrán más de 
80, es decir, estará llena y la empresa 
deberá abonar un canon.  Además 
se generará empleo, porque con el 
personal actual no se puede atender 
a tantos alumnos. Y entre tanto, las 
instalaciones se han mejorado sus-
tancialmente.

Tuvimos que escuchar muchas críti-
cas –casi sandeces- pero ahí están los 
resultados de la gestión, exactamente 
como sucedió con el vial del puerto a 
Borriana ¿tan perdida anda la oposi-
ción? 

LOS GASTOS DE PROTOCOLO
Entre las críticas con falta de fun-
damento del PP, está el aumento de 
gastos de protocolo. Pues bien, como 
ustedes sabrán, la Guardia Real vi-
sitó Borriana y se pagó de protocolo 
¿qué más adecuado para la GR? En 

total unos 8.000 €. Lo que el PP no les 
cuenta es que hace años ellos llegaron 
a gastar más de 100.000 € en proto-
colo y que nosotros los hemos reduci-
do en 9000 € en 2016 y en 2017. Esa 
es la pura realidad. Debería caerles la 
cara de vergüenza de los gastos “sen-
se trellat” que hacían en aquella época 
de vino y rosas –cuando Zaplana- y 
pedir disculpas, en lugar de decir lo 
que no es, mareando al personal.

LOS CONTRATOS MENORES EN LA 
NUEVA LEY
El Sr. Fuster, perdido como anda, ha 
echado leña al fuego con el tema de la 
derogación del Decreto que Calpe dic-
tó, para que si un gasto era superior a 
3000 €, se tuvieran pedir como mínimo 
tres presupuestos ¿será que no se fi-
aba de los suyos? El caso es que el PP 
ha puesto el grito en el cielo, pero fíjen-
se bien: la nueva ley de contratos del 
sector público es mucho más estricta 
y controla mucho más el gasto, esté el 
Decreto famoso o no esté, porque pre-
tende evitar el fraude y la corrupción 
(¿le suenan esas palabras de algo al PP 
de Burriana?). Y además de que hay ya 
muchos más controles, resulta que –y 
eso no lo cuenta Fuster- no podrán su-
perarse los 15.000 € anuales por con-
tratos menores con un mismo prove-
edor, cuando anteriormente no tenían 
límite de gasto. Si es que el refranero 
es muy sabio… pero no, no todos so-
mos de la misma condición. Hacemos 
las cosas según la Ley.

MEJORAS EN VIALES Y CAMINOS
Durante toda la legislatura el PP 
también ha enarbolado su “matraca” 
particular acerca de la suciedad de 
nuestra Ciudad. Igual es que se han 

confundido por tanta suciedad y cor-
rupción como han tenido cerca, o es 
que no recuerdan que durante sus 20 
años de gobierno, Borriana no estaba 
hecha precisamente un primor. 

La verdad es muy distinta: la mayoría 
de los contratos que tienen que ver 
con la vía pública se han mejorado (o 
estamos en ello), y los caminos rura-
les se han ido adecuando con esmero. 
Así, un año más,  está previsto que, 
con ingresos propios y de otras admi-
nistraciones, se lleven a cabo diversas 
actuaciones para conservar y mejorar 
dichos accesos y caminos en el tér-
mino municipal (que el PP abandonó 
porque prefería jugar a la especula-
ción inmobiliaria). Una inversión que 
superará los 300.000 €.

Como ven, pues, tenemos proyecto, 
y se rige por una idea básica: traba-
jar para Borriana y hacer las cosas 
bien y dentro de la legalidad. Los 
“otros” pueden decir muchas cosas, 
pero el resultado de su gestión ahí 
está, y sus formas… bueno, la justi-
cia ya ha dejado bien claro cuáles eran 
sus formas. Resulta políticamente hi-
pócrita y de mal gusto que sigan con 
eso de “calentar los sillones” quienes 
durante 20 años los han calentado sin 
aportar nada a Borriana, empezando 
por aquella época del zaplanismo de la 
que son herederos. Y es que NO TO-
DOS SOMOS IGUALES.

Y eso sí, no podemos cerrar este ar-
tículo sin dar la más sincera de las 
enhorabuenas a las Reinas Falleras 
de Borriana de 2019, deseándoles, 
de corazón, un año maravilloso, y que 
ustedes lo puedan disfrutar.

ACCIÓN DE GOBIERNOVERSUS  OPOSICIÓN
SIN ARGUMENTOS

OPINIÓ
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Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net

borriana@compromis.net

El mes en el que es compleixen tres 
anys del canvi a Borriana, els re-
sultats es veuen al carrer amb la 

gent de la nostra ciutat. Acaba de pas-
sar un mes de maig participatiu, actiu, i 
sobretot, centrat  amb la lluita contra un 
dels problemes més greus de la societat 
valenciana com és el treball i l’ocupació. 
Compromís treballem de valent per a 
poder aportar les majors solucions a una 
ciutat que en els anys de la crisis va ser 
una de les més afectades per aquest pro-
blema. Per aquesta raó, ens creiem que 
és un tema primordial i treballem per a 
que així siga.

Aquest mes de maig l’acomiadarem amb 
una de les activitats d’ocupació més im-
portants que s’han celebrat a Borriana. 
El Fòrum d’Ocupació i Orientació Laboral 
“Som Talent” aconseguirà congregar a 
milers de persones inscrites, entre joves, 
aturats, empreses, associacions, que 
es reuniran amb l’objectiu de millorar, i 
trobar feina en un mateix lloc, el Centre 
de Cultura La Mercé. La primera vegada 
que Borriana centra un esdeveniment 
d’aquestes característiques per fer visi-
ble possibles solucions per a l’ocupació. 
Centres educatius, ONGs, vint empre-
ses participants, aturats, inscrits, són 
els agents que integren una de les fires 
d’ocupació més importants que s’ha ce-
lebrat, i que aconseguiran realitzar 500 
entrevistes de treballa, amb 100 llocs de 
treball de 20 empreses diferents. Una 
oportunitat que s’ha fet amb el treball 
de creure en lluitar amb el problema de 
l’ocupació a la nostra ciutat.

Si el Fòrum per l’Ocupació és l’encarregat 
de tancar aquest mes, cal recordar que 
en poc temps l’Ajuntament de Borriana 
contractarà a deu nous treballadors per 
a tot un any amb la perspectiva de que 
deu joves puguen tindre l’experiència su-
ficient per a després trobar feina. Perio-
distes, administratius, treballadors soci-
als, i un etcètera com una eina més de 
reforç. Som molts els programes i tallers 
que s’estan realitzant a la nostra ciutat 
amb una inversió major al milió d’euros. 
El programa T’avalem amb 12 persones 
contractades per formar-se en jardineria, 
24 persones més al taller d’ocupació de 
turisme i animació, el taller Et formem 
destinat a joves amb risc d’exclusió so-
cial, amb 13 persones més, i sumem. No 

COMPROMÍS AMB L’OCUPACIÓ

volem deixar de costat un dels proble-
mes més importants de la nostra socie-
tat. Per això seguim amb programes que 
contracten a gent de Borriana, i que els 
ajuden a millorar les seues actituds per 
fer front al mercat laboral. L’equip de cer-
ca d’ocupació amb 20 joves, el programa 
OPEA per a orientació laboral. Són ini-
ciatives que no han deixat de costat un 
treball que continuarà amb la demanda 
de més tallers d’ocupació que faja que 
Borriana passara de no tenir cap progra-
ma en la ciutat, a fer que més de 100 per-
sones tinguen treball de manera directa, i 
altres tantes poder acudir als programes 
d’assessorament. Seguirem treballant en 
la lluita contra la desocupació per a que 
Borriana torne a ser el que era.

Per altra banda, el mes de maig també 
du a la nostra ciutat els Fons Feder Eu-
ropeus, i amb ells, el descobriment d’un 
dels projectes del 2018 com l’entorn 
de Sant Blai. Un projecte per millorar la 
imatge de la nostra ciutat, i sobretot, 
l’entorn de l’església de Sant Blai , tant 
degradada en els últims anys, en el que 
s’aconseguirà donar-li la imatge que es 
mereix, i enriquir el barri del costat del riu 
que feia temps que no tenia cap inversió. 
Un projecte respectable amb el patrimo-
ni, i que farà que Borriana puga comptar 
amb un espai d’encontre i social més per 
a la seua gent. La Font del Vi, fires i acti-
vitats podran celebrar-se en un enclava-
ment únic, i amb la imatge que mereix la 
nostra ciutat.

I junt a aquest projectes, treballem per a 
que Borriana millore, i es crega el poten-
cial que té. El barri de La Bosca, el cen-
tre, l’estació de tren, el refugi antiaèri, i 
el Arenal, són projectes que han d’estar 
lligat a l’esperit de la nostra ciutat, i que 
els veïns i veïnes puguen participar per 
fer-los únic.

I per últim, i no menys important, cal re-
cordar que aquest mes de maig també 
ens ha dut una mala noticia a la política. 
Per primera vegada un partit política ha 
estat condemnat per la justícia. Per pri-
mera vegada, tres presidents de la Gene-
ralitat Valenciana han estat investigats. 
Noticies que no milloren la imatge dels 
valencians, sinó tot el contrari. Noticies 
que arriben després de fets que han es-
tat condemnats per jutges a tot arreu del 
territori espanyol, i que no fan altra, que 
deixar una imatge de la política bruta que 
no volem, ni desitgem.

Compromís hem arribat a les instituci-
ons per a treballar, per millorar la vida de 
les persones. Compromís per Borriana 
segueix treballant per a tindre una Bor-
riana millor. Si vols participar i proposar, 
no dubtes en posar-te en contacte per a 
fer de la nostra ciutat, un projecte comú.

OPINIÓ

 



Des de Se Puede Borriana continuem 
amb el ferm propòsit d'acostar les insti-
tucions a les persones i per a açò seguim 
desevolupant noves formes i accions de 
participació. En aquest sentit, volem fer 
una reflexió sobre el terme participació, al 
que tantes vegades recorre l'oposició per 
a temes del seu propi interés i desvirtu-
ant el seu significat i la importància que 
realment té.

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA és el sis-
tema o conjunt d'accions que facilita a la 
població l'accés a les decisions del govern 
de manera independent sense necessitat 
de formar part de l'administració pública 
o d'un partit polític. Participació NO és sol-
licitar únicament determinades consultes 
interessades sobre un tema en concret 
segons l'interés (o no) d'un determinat 
partit polític. Creure en la participació és 
facilitar que la ciutadania puga proposar i 
seleccionar accions que es puguen desen-
volupar i interferir en les decisions políti-
ques, siguen del tema que siguen, mentre 
siguen factibles i es desenvolupen des de 
dins de la legalitat.

Podem distingir entre dos models de par-
ticipació: la representativa i la participació 
directa. Des de determinades files propo-
sen limitar les iniciatives en les accions 
de participació representativa al Consell 
Social que, evidentment, ajuda en la iden-
tificació de les peticions del conjunt de 
la societat i a més facilita l'adquisició de 
possibles objectius per a ser exposats a 
un procés de consulta o participació ciu-
tadana. Però hem de plantejar-nos si és 
suficient limitar aquestes accions al Con-
sell Social o hem d'apostar per l'ampliació 
a un sistema que permeta involucrar més 
a la ciutadania.

Som conscients que actualment els recur-
sos per al desenvolupament dels projectes 
participatius són limitats, però per a supe-
rar aquesta manca, proposarem la creació 
d'una junta de participació, com ja és una 
realitat en moltes altres poblacions.

Mentre analitzem aquesta possibilitat, 
durant aquest mes, la Regidoria de Par-
ticipació, Transparència i Noves Tecnolo-
gies i la Regidoria de Serveis Socials han 
mantingut reunions amb les veïnes i veïns 

de Borriana que personalment han volgut 
traslladar els seus suggeriments o con-
sultes i que posteriorment es fan arribar a 
l'equip de govern per a intentar millorar el 
dia a dia de la nostra població.

A més d'aquesta atenció, una de les con-
vocatòries més importants realitzada 
durant aquest mes en la qual ha intervin-
gut la regidora de Participació Ciutadana i 
Noves Tecnologies, Maribel Martínez, ha 
sigut la reunió informativa amb les veïnes 
i veïns del centre de la ciutat sobre el futur 
Pla Integral d'Actuació que l'Ajuntament 
té intenció de dur a terme.

També des d'aquesta regidoria s'ha orga-
nitzat un curs sobre l'ús del certificat elec-
trònic, on van participar nombroses asso-
ciacions i col·lectius de Borriana. El curs, és 
necessari ja que qualsevol gestió que fa-
cen aquests col·lectius amb l'ajuntament 
a partir del mes d'octubre es realitzarà 
mitjançant aquest certificat electrònic.

Des de la Regidoria de Serveis Socials 
volem comunicar que per tercera vegada 
Borriana està d'enhorabona, i especial-
ment les 12 famílies a les quals se'ls han 
concedit un dels habitatges que Conse-
lleria a través d'EIGE ha rehabilitat i posat 
a la disposició de famílies amb necessitat 
habitacional. Ja són prop de 50 habitatges 
atorgats des de la nostra arribada, 50 ha-
bitatges que van ser oblidats per les polí-
tiques del PP

Al conegut projecte "Joves per Borriana", 
s'uneix un projecte per a persones amb 
problemes de salut mental, un col·lectiu 
oblidat. A través d'aquest projecte se'ls 
brinda una possibilitat d'inclusió en el món 
laboral.

En el tema de control de plagues, durant 

els últims mesos s'ha procedit a realitzar 
les actuacions en matèria de control de 
paneroles. En tres anys s'ha anat reduint 
la seua població i les incidències sobre el 
municipi. Problema que quan vam arribar 
era de magnitud desproporcionada, i grà-
cies a totes les mesures adoptades s'han 
reduït dràsticament.

Recorda que des de Participació i Serveis 
Socials tenim l'oportunitat de demostrar 
que la gent de Podem som capaces de 
construir una Borriana sostenible, igua-
litària, arrelada, respectuosa, moderna i 
innovadora, on les persones visquen dig-
nament i millor.

A Borriana sí que es pot. El canvi ja està ací.

Tenim molta  feina per davant, però clar 
que podem!

Si vols col·laborar amb nosaltres, envia’ns 
un correu.

#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

CONSTRUINT EN PARTICIPACIÓ DIRECTA
I REAL TREBALLANT EN INCLUSIÓ

OPINIÓ
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Tres años de alcaldía socialista 
han sido suficientes para situ-
ar a Burriana al borde del pre-

cipicio. Tres años de desgobierno que 
han demostrado día tras día la falta de 
proyecto, la ausencia de un modelo de 
ciudad y la falta de visión para apro-
vechar la senda de las oportunidades. 

En 2015 entregamos un municipio con 
una economía saneada. Superada la 
crisis económica, era el momento de 
trabajar un proyecto que ambicionara 
el desarrollo del que Burriana siempre 
había sido modelo. Era el momento de 
dejarse la piel para atraer capitales que 
generaran crecimiento, negociar in-
versiones que mejoraran los servicios, 
subirse al tren de las oportunidades. 

Sin embargo, el PSPV nos ha dejado 
en coma. El estancamiento y la paráli-
sis se ha adueñado de nuestra ciudad 
a manos de su verdugo. La condena 
que dura tres años ha provocado la 
caducidad de la revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana y ha ge-
nerado la pérdida de 16.600 metros 
cuadrados de suelo en el Arenal. Una 
nula estrategia que ha provocado la 
caducidad del Plan Especial de la Mar-
jal, que sigue sin licitarse, y ha demos-
trado que son incapaces de gestionar 
las ayudas a la dependencia, que han 
dejado caducar para desgracia de de-
cenas de vecinos.

Y es ahora, a un año de elecciones, 
cuando deciden convocar a la ciuda-
danía. La campaña electoral ya ha em-
pezado por parte del PSPV y sus so-
cios, que ahora exhiben su supuesta 
participación y transparencia llaman-
do a vecinos y comerciantes a reunio-
nes en las que se vende humo. 

Porque ni siquiera son capaces de de-
finir y concretar las acciones que van a 
emprender con una mínima fiabilidad 
y rigor. En el caso de la Terraza Payà, 
los vecinos de la zona centro fueron 
convocados para conocer un proyec-
to que el PSPV negocia desde hace un 
año sin luces ni taquígrafos. Forzados 

por nuestra exigencia convocaron a la 
ciudadanía, pero eso sí, solo a los resi-
dentes de la zona centro cuando cree-
mos que es toda Burriana la que debe 
decidir el futuro del casco urbano. Sin 
embargo, poco se puede decidir cu-
ando quien gobierna no tiene claro un 
plan integral que defina el mañana de 
nuestra vila.

Y la Terraza Payà es solo una mues-
tra repetida en el Mercado Central. 
Al PSPV se le ha ocurrido cerrar las 
puertas del edificio para reparar la 
cubierta. Una inversión necesaria. No 
la cuestionamos. Sí criticamos la nula 
estrategia de un partido que habien-
do recibido miles de euros de Europa 
para mejorar las condiciones de este 
inmueble decida empezar la casa por 
el tejado en lugar de planificar una in-
versión global que devuelva a Burriana 
un inmueble íntegramente reformado. 

Cierran las puertas del Mercado Cen-
tral dos meses. Deseamos que no sea 
más. Como confiamos en que este 
desgobierno que ha conducido a Bur-
riana al coma no acabe derivando en 
un diagnóstico terminal. 

Porque nuestra ciudad es  capaz de al-
canzar los máximos retos tal y como 

ha demostrado nuestra historia reci-
ente. La implicación y compromiso de 
los vecinos en el devenir del mañana 
ha sido fundamental en el crecimien-
to y desarrollo de Burriana. Por ello, 
hemos reivindicado y seguiremos 
haciéndolo, un vivero de empresas 
que dé alas a las iniciativas que nues-
tros emprendedores promueven. Ser 
capaces de facilitar el lanzamiento de 
un proyecto de futuro que hoy sería 
modelo y ejemplo para otras locali-
dades. 

Sin embargo, lamentablemente para 
todos los que formamos parte de esta 
gran ciudad llamada Burriana, tene-
mos instalado al verdugo en la alcal-
día. Es el mismo que desde hace tres 
años nos vende humo sostenido por 
unos pilares de arena. Porque nada 
puede ofrecer quien carece de visión 
de futuro, quien no posee proyecto. 
Y esta visión cegada del mañana es 
la que lamentablemente nos puede 
conducir hacia el precipicio, el que 
provocaría la pérdida de los 10 millo-
nes de euros obtenidos a través de los 
fondos Feder. El que demostraría que 
durante años hemos estado goberna-
dos por un partido que nunca creyó en 
Burriana. Solo la utilizó.

BURRIANA, EN COMA
OPINIÓ

 



Que poco valor tienen tus promesas si 
no se puede confiar en tu palabra
Recientemente se han cumplido tres 
años de Acord per Burriana, engrendo 
creado para satisfacer egos, colocar 
amigos y familiares y otorgar premios 
a cónyuges.
Echando mano de la hemeroteca encon-
tramos los famosos 105 puntos para un 
gobierno "plural, innovador, progresis-
ta, valenciano (¿?) y diferente"
Pero el tiempo ayuda a descubrir todo: 
Las mentiras más ocultas, las razones 
más ciertas y las personas más falsas, 
Y así ha sido.
Echemos un vistazo:
- Derecho a la vivienda. Acuerdos para 
evitar los desahucios: Mentira
- Renta garantizada de ciudadanía: 
Mentira
- Codigo Ético: Quien quiere se acoge, 
y quien no, pasa
- Construcción de aceras en carretera 
del Grao y Santa Bárbara: Mentira
- Traslado del camping del Arenal Sound 
de la zona del Arenal: Mentira
- Gestión Pública de la Escuela Infantil 
Municipal: Mentira
- Creación de un Parque Municipal de 
Viviendas: Mentira
- Apertura y promoción de Museos: 
Mentira
- Recuperar contratos públicos actual-
mente privatizados: Mentira
- Creación de un espacio de empresas 
innovadoras y networking: Mentira
- Elaboración del Plan Estratégico de 
Turismo: VERDAD Aquí tenemos la ex-
cepción que confirma la regla. El PET 
(dicho sin segunda intención) ya está 
redactado y descansa en el fondo de 
algún cajón. Hasta los "asesores exter-
nos" se están marchando ante la inacti-
vidad demostrada; pero efectivamente 
decía "Elaborar" y no "Desarrollar".
Visto esto queda claro que se mintió. Y 
mucho. Y a sabiendas. Y también que se 
coge antes a un mentiroso que a un cojo.  
Aunque en Burriana tampoco se han re-
suelto los problemas de accesibilidad ur-
bana (otra promesa incumplida)
Ahora, cuando apenas queda un año de 
¿gobierno? es hora de volver a prometer.
Y cuanto más grande sea la promesa, 
mejor.

Ahora le ha tocado el turno al urbanis-
mo y a los proyectos mediáticos.
Hace escasas fechas se celebró una 
reunión "informativa" (aunque de infor-
mación hubo poca) con los vecinos del 
Pla para tratar sobre la peatonalización. 
En primer lugar Burriana es más que el 
Pla, y el Pla es de todos, por lo que el 
desplante a la mayor parte de la ciuda-
danía de Burriana es, cuando menos, 
feo.
En pocos días se llevará a cabo otra re-
unión con los vecinos de la zona de Sant 
Blai para tratar el tema del entorno de 
la Ermita del Patrón de todos los habi-
tantes de Burriana y de nuevo la mayor 
parte de los burrianeros no estamos 
invitados.
¿Es casualidad que ahora desempolven 
proyectos que en el mejor de los casos 
necesitan años de estudio y ejecución? 
¿Tienen fondos para acometerlos?
Una máxima dice "No esperes mucho 
de los que prometen tanto. Es mejor 
sorprenderse que llevarse una decep-
ción".
Y decepcionados están los miembros de 
la Federación de Fallas, que siguen es-
perando el prometido traspaso de com-
petencias (o al menos una respuesta). 
Y los vendedores del Mercado, que no 
saben lo que durarán las obras de acon-
dicionamiento que conllevan el cierre de 
sus negocios. Y los que entran en la web 
municipal y no encuentran la informa-
ción que buscan (con promesa de dimi-

sión por parte de la Concejal Delegada). 
Y los vecinos de la Serratella, que ven 
como plantan árboles en sus plazas ¡sin 
sacarlos del tiesto!
Y decepcionados estamos los habitan-
tes de Burriana, excepto ese grupito que 
sì que se ha salvado (cuantas veces re-
cordamos la palabra casta), viendo una 
ciudad triste, sucia y añorante de tiem-
pos mejores.
Tal es la inactividad del equipo de ¿go-
bierno? que tenemos problemas para 
encontrar PERLAS; pero lo prometido 
es deuda y aquí están 
“El Ayuntamiento acometerá los tra-
bajos que se encuentren fuera de 
la Zona de Dominio Público Maríti-
mo-Terrestre”  Vicente Aparisi.  ¿Son 
entonces ustedes los responsables de 
plantar árboles sin sacarlos del jarrón? 
Por cierto, señalicen bien la playa así su 
compañero el Sr. Zorío sabrá que existe.
“En la reunión contaremos con la pre-
sencia de las personas encargadas de 
la redacción del anteproyecto de esa 
remodelación integral de Sant Blai” 
Maribel Martinez. Si en tres años va-
mos por la redacción del anteproyec-
to, la Sagrada Familia se acabará an-
tes. Que Sant Blai nos siga curando la 
tos...y dándonos paciencia.

DECEPCIO PER BURRIANA

CIBUR

OPINIÓ

26 |  27



Hemos disfrutado en este mes 
de mayo de nuestras cruces 
de mayo, tradición desde el 3 

de mayo 1944, que llenan de flores 
las calles de Burriana, con su colorido 
y aroma.

Fue en 1944 cuando un grupo de fa-
lleros locales decide plantar cruces 
el día 3 de mayo, fecha en que se 
conmemora la Cruz para Santa Ele-
na, aunque parece que las primeras 
noticias de su existencia se remonta 
a los años 20 del pasado siglo, según 
señala Julián Arribas en su obra ‘les 
creas de Maig".

Los monumentos, que con tanto es-
fuerzo y cariño realizan las comisio-
nes falleras y que transforman nues-
tra ciudad en un hermoso jardín y que 
han llenado las calles de flores, falle-
ras y música, nos han llenado de sa-
tisfacción a todos los Burrianenses.

La fiesta de las cruces de mayo han 
sido reconocidas por la Generalitat 
Valenciana como ‘Fiesta de interés 
Turístico Provincial por su tradición, 
belleza y gran atracción turística en 
la provincia de Castellón, un reco-
nocimiento más que merecido por la 
belleza de los monumentos.

¿Y que ha hecho el Ayuntamiento de 
Burriana para promocionar nuestras 
fiestas?, Pues como estamos acos-
tumbrados desde que llegó el tripar-
tito nada de nada, sencillamente les 
da igual, por un lado hablan de recu-
perar tradiciones y por otro no hacen 
nada para promocionarlas, en fin 
muchas palabras pero cero gestión 
municipal.

Hemos disfrutado como cada año de 
nuestras cruces, gracias a los falleros 
que si, como cada año, han pagado 
las flores y han realizado el traba-
jo de montarlas, y por tanto cabría 
haber esperado un poco más de co-
laboración  por parte del equipo de 
gobierno que aparte de posar en las 

LAS CRUCES DE MAYO

fotos y pasearse poco ha hecho por 
ellas desde que llegaron al Gobierno.

Pero claro, el siguiente fin de sema-
na, tenemos el Maig di gras, esa fies-
ta copiada de USA, y que nada tiene 
que ver con nuestra cultura.

Esta claro que a todos nos gustan 
los festivales, que haya fiesta en las 
calles, pero cuando el Ayuntamiento 
se gasta más de 15.000 euros en un 
festival y olvida por completo las tra-
diciones y el esfuerzo de los falleros 
de Burriana, algo no funciona bien en 
el consistorio y es que todo se hace 
en función del gusto y capricho del 
señor Granel.

¿No hubiera sido más bonito que el 
mismo fin de semana que se plantan 
las cruces de Mayo en Burriana se 
hubiera llenado las calles de música y 
fiesta?, El equipo de Gobierno afirma 
que no hay presupuesto para todo, y 
entonces, el señor Granel decide que 
todo se invierta en su festival, y no en 
nuestras tradicionales cruces.

Me he cansado de escuchar en radio 
y de leer en prensa noticias del fes-
tival Maig di gras, pero desgraciada-
mente no he leído ni escuchado nada 
para promocionar nuestras cruces. Y 
yo me pregunto ¿Quien defiende en 
el consistorio nuestra cultura? ¿nu-
estras tradiciones?. El señor Granel, 
ese que se rasga las vestiduras dici-
endo lo valenciano que es, ese con-
cejal de Compromis que todos sabe-
mos lo que defienden, no ha movido 
ni un dedo.

Sin embargo Granel, nos tiene acos-
tumbrados a dar lecciones de gran 
Burrianense y valenciano, pero cuan-
do tiene que defender lo nuestro, se 
decide por el Maig di gras.

Solo me queda una frase que decir-
le, esa que a el tanto le gusta decir a 
los demás, pero que parece que muy 
poco se aplica a él «Vergonya cavaller 
vergonya".

mariajesus.sanchis@burriana.es
www.ciudadanos-cs.org
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Pleno Ordinario Municipal 03-05-18
El Pleno aprueba los nuevos criterios de  ba-
remación de solicitudes de admisión en las 
Escuelas de verano, entre las que se tendrán 
en cuenta: 
1-No disponibilidad de los padres: 2 puntos; 
2-Familia numerosa general: 1 punto
Familia numerosa especial: 2 puntos
3-Hijos menores de 3 año: 1 punto por cada uno
4-Circunstancias especiales del núcleos fa-
miliares
Beneficiario con diversidad funcional: 1 punto
-Familia extensa a cargo además del solicitante
-Familiares con diversidad funcional a cargo:1 
punto por cada uno
-Tercera Edad asistidos a cargo:1 punto por 
cada uno
5-Familias Monoparentales con título acredi-
tativo: 2 puntos
-solicitante/beneficiario hijos de padres sepa-
rados o sin convivencia: 1 punto
6-Ingresos económicos
Que la Renta Per Capita Anual de los miem-
bros de la unidad familiar no exceda de la can-
tidad prevista en la normativa autonómica: 3 
puntos
7-Otras situaciones familiares justificadas a 
que avalan el interés especial 

-Problemas de Toxicomanías, Salud mental
-Problemas de comportamiento del menor    
  con repercusión social
-Desestitucionalización del menor
-Socialización deficiente
-Violencia de género

Máximo 3 puntos
3.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL IN-
FORME DE SEGUIMIENTO ANUAL CON MO-
TIVO DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 
2017-2018 (Expte. G-3251/2017) 
“El Ayuntamiento de Borriana, en sesión 
plenaria celebrada el día 6 de abril de 2017, 
ha aprobado un PLAN ECONÓMICO FINAN-
CIERO 2017-2018 con motivo del incumpli-
miento de la regla de gasto en la liquidación 
del ejercicio 2016.
A la vista de lo cual, por la intervención mu-
nicipal se ha cumplimentado ante el Minis-
terio de Hacienda y Función Pública (en la 
plataforma electrónica habilitada para ello), 
el informe de seguimiento anual del menci-
onado Plan.
Por todo ello, visto el dictamen favorable 
por unanimidad de la Comisión Municipal 
permanente de Hacienda y Cuentas, se pro-
pone al Ayuntamiento Pleno la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:
Tener por efectuada la dación de cuenta a 
este Pleno del Informe de seguimiento del 
Plan Económico Financiero 2017-2018, 
cumplimentado por la Intervención Mu-
nicipal, el 28/03/2018, ante el Ministerio 

de Hacienda y Función Pública (plataforma 
electrónica habilitada para ello), y cuyos da-
tos constan en el expediente.”
La corporación queda enterada.
4.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LOS 
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUN-
TA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 
28/03/2018 y 19/04/2018,  AMBOS INCLUI-
DOS (Secretaría)
Sometido por la Presidencia el asunto a la 
consideración de la Corporación, los diecinu-
eve miembros presentes del Ayuntamiento 
Pleno se dan por enterados de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno Local 
en las sesiones celebradas entre los días 
28/03/2018 y  19/04/2018, ambos inclusive.
La corporación queda enterada.
5 - DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LAS 
RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA 
PRESIDENCIA OBRANTES EN LA SECRETARÍA 
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍO-
DO DE 26/03/2018 al 22/04/2018, AMBOS 
INCLUIDOS
Sometido por la Presidencia el asunto a con-
sideración de la Corporación, los veinte mi-
embros presentes del Ayuntamiento Pleno se 
dan por enterados de las resoluciones adop-
tadas por la Alcaldía-Presidencia obrantes en 
la Secretaría Municipal, correspondientes al 
período del 26/03/2018 al 22/04/2018,  am-
bos inclusive.
La corporación queda enterada.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 03-05-18
La Junta ordena a la mercantil PAKAMA S.L, 
como propietaria del inmueble situado en C/ 
SAN VICENTE n.º 24 de Burriana, para que 
proceda en el plazo de UN MES a realizar los 
trabajos consistentes en:
-Deberá proceder al saneado superior del 
muro, lindante con el edificio de C/ San Vicen-
te nº 32, tendentes a eliminar las humedades 
denunciadas, realizando los siguientes traba-
jos:
-Impermeabilización y sellado de la junta exis-
tente, entre el muro medianero y el paramen-
to vertical.
-Saneamiento y reposición del remate supe-
rior de teja, en aquellas zonas en las cuales 
existe riesgo de caída de elementos. 
-Deberá proceder al saneado/retirada de ele-
mentos del muro, que trabajen a tracción y no 
a compresión, lindante con el edificio de C/ San 
Vicente nº 22.
La JGL autoriza el proyecto de ejecución a CA-
TALA MAGAÑA, SERGIO Y GARCÍA ANDREU 
M. JOSE, así como la ejecución e inicio de las 
obras de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNI-
FAMILIAR PAREADA Y PISCINA en CR LA VA-
LETA NÚM. 5D de esta localidad, conforme a 
Proyecto básico y de ejecución presentado, y 
con las condiciones particulares establecidas 
en el acuerdo de otorgamiento de la licencia.

La Junta concede a la mercantil GIASI S.A, li-
cencia de parcelación para segregar de la finca 
registral 58374, de 3.641,50 m² de superficie 
administrativa y de 3.643 m² de superficie 
gráfica o catastral, la parcela A1 de 449,35 
m² de superficie, con fachada a la calle Amado 
Granell Mesado y colindante a la finca regis-
tral 60351, quedando un resto de finca matriz 
(parcela B) de 3.192,15 m² de superficie ad-
ministrativa. La edificabilidad de las parcelas 
A1 y B será de 253,79 m2t y 1.802,87 m2t, 
respectivamente.
La JGL declara la innecesariedad de la licen-
cia de parcelación solicitada por D. Francisco 
Moreno Rodríguez, en representación de la 
mercantil BIGMAT LOGÍSTICA S.A., para se-
gregar de la parcela sita en el Camí Llombai, 
cuya superficie es de 52.772 m², la superficie 
de 1.158 m², comprendida entre la alineación 
actual y la alineación oficial del citado Camí 
Llombai, para su cesión a favor del Ayunta-
miento. Y deja sin efecto el acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de 
diciembre de 2017.
La Junta concede a la mercantil NEDGIA CE-
GAS SA, licencia de obras para la realización 
de una zanja de 5,70 metros de canalización 
para acometida directa para suministro de gas 
natural en inmueble situado en C/ VIRGEN DE 
LA PALOMA 24. Así como concede a la misma 
mercantil  licencia de obras para la realización 
de una zanja en vía pública para el suministro 
de gas natural en inmueble situado en C/ BI-
TACOLA 7.
La JGL concede  a DAVID PÉREZ GONZÁLEZ, 
licencia de obras para la realización de zanja 
en vía publica para la acometida a la red de sa-
neamiento del inmueble sito en C/ JARDÍN DEL 
BESO, 26 de la localidad.
La Junta concede a REGUART MIRALLES, GA-
BRIEL, la licencia de obras solicitada para 1ª 
FASE DE REFORMA DE FONDA EN PLANTA 
2ª PARA VIVIENDA en PZA. PLA DE SANT BLAI 
NÚM. 4 de esta localidad, según proyecto bási-
co y de ejecución presentados con visado del 
CTAC n.º 2018/440-1 de fecha 17/04/2018. 
La JGL concede a SERGIO ESTEVE ROMERO, 
licencia de obras para LEGALIZACIÓN DE VA-
LLADO FRONTAL en POLÍGONO 5 PARCELA 
193 del término municipal de esta localidad, 
que incluirá la retirada parcial del existente y 
colocación del nuevo.
La Junta concede a PATRICIA MUÑOZ VENTU-
RA,  licencia de obras para la ejecución de un 
VALLADO PARCIAL EN C/ TORTOSA, 45 (A),  
conforme a la alineación del futuro vial previsto 
en la Unidad de Ejecución A-18, debiendo po-
nerse en contacto con los Servicios Técnicos 
Municipales con carácter previo a la ejecución 
de las obras para su señalización.
La Junta da cuenta de las Declaraciones Res-
ponsables para la ejecución de las obras: 
2466/2018, 4267/2018, 4277/2018, 
4282/2018, 4671/2018, 5200/2018, 
5244/2018 y 5326/2018.
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DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO.  
Conceder licencia de obras solicitada por Car-
men Timoteo Marcos para mantenimiento de 
fachada en inmueble C/ del Migjorn 22 b.
DESPACHO EXTRAORDINARIO SEGUNDO. 
Clasificar licitaciones y requerir documenta-
ción en contratación servicio consultoría y 
asistencia técnica para gestión de la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano Sostenible Inte-
grada Borriana 2014-2020 cofinanciado con 
Fondos Feder.
JGL 10-05-18
La Junta de Gobierno Local se da por ente-
rada de la estimación parcial del recurso de 
apelación interpuesto contra la Sentencia 
n.º 44/2015, de 24 de febrero, dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Castellón en el recurso conten-
cioso-administrativo número 369/2011, la 
cual revoca. Además, desestima el recurso 
369/2011, interpuesto por María Jesús Man-
zano Sanchís contra el decreto del Ayuntami-
ento de Burriana de 3/marzo/2011.
Sin costas en ambas instancias.
La JGL autoriza el Proyecto de Ejecución a 
Farres Magem, Salvador Y A Castellano Cer-
vera, Nuria, Así como la ejecución e inicio de 
las obras de rehabilitacion de casa señorial 
entre medianeras (Intervención No Integral) 
en C/ Barranquet, Núm. 27 de esta localidad.
La Junta ordena a la mercantil AOSTA INICIATI-
VAS SL, como propietaria del inmueble situado 
en AVDA VICENTE CAÑADA BLANCH, NÚM 98 
(B), para que proceda en el plazo de UN MES a 
realizar los trabajos consistentes en:
- Limpieza de la parcela (sobre todo en la par-
te que linda con vía pública y posterior trasla-
do de restos a vertedero (601 m²).
- Vallado fijo y estable de la parcela. (Se admi-
te vallado con piquetas, ancladas con hormi-
gón y por dentro de la parcela y tela metáli-
ca a una altura de 1,50 metros (total 42 ML 
aprox.).
La JGL concede a la mercantil EL TERRAT DEL 
PLA S.L., la licencia municipal para la realiza-
ción de una zanja en vía pública en Plaza El 
Pla n.º 6 y 7 de esta localidad, para la cana-
lización subterránea de líneas eléctricas de 
baja tensión, según proyecto presentado con 
visado del colegio profesional. Y también le 
concede licencia municipal para la realización 
de una zanja en vía pública en Plaza El Pla n.º 
6 y 7 de esta Ciudad para la canalización sub-
terránea de líneas de telecomunicaciones.
La Junta concede a N&C HALABI COMPANY 
SL , la licencia de obras para el VALLADO y 
CAMBIO DE PUERTA en inmueble situado en  
C/ SICILI, 1 de esta localidad.
La JGL deja sobre la mesa, por unanimidad 
y para un mejor estudio, la concesión de li-
cencia de obras solicitada por Orange España 
Comunicaciones fijas para la amplicación de 
red de fibra óptica.
La Junta concede a NURIA CASTELLANO CER-
VERA y a FARRES MAGEM SALVADOR, la li-
cencia de obras solicitada para demolición de 
vivienda unifamiliar entre medianeras en C/ 
SAN JUAN NUM. 4.

La JGL concede a MOROS PLANELLES, JUAN 
VICENTE, la licencia de obras solicitada para 
demolición de trastero en C/ ALGUER NÚM. 
7-BAJO de esta localidad.
La Junta concede a GIL ZAFON, JUAN VICENTE 
y MONFORT PERIS GEMMA TERESA, la licen-
cia de obras solicitada para consturcción de 
vivienda unifamiliar adosada en C/  BRUSE-
LAS NÚM. 58 de esta localidad.
La JGL concede  a GIL BORREDA, JESUS AN-
TONIO y a OLIVARES MUÑOZ, MARTA, la li-
cencia de obras solicitada para construcción 
de vivienda unifamiliar adosada con piscina 
en CR VIENA NÚM. 15 de esta localidad.
La Junta da cuenta de las declaraciones res-
ponsables para la ejecución de las obras: 
5358/2018, 5393/2018, 5453/2018, 
5456/2018, 5525/2018, 5526/2018, 
5631/2018 Y 5638/2018.
JGL 17-05-18
La Junta da cuenta de la sentencia núm. 
117/18 del juzgado contencioso adminis-
trativo núm. 2 de Castellón, la cual estima 
recurso interpuesto contra acuerdo plenario 
de rescindir la adjudicación de agente urbani-
zador pai ue d-3.3. La Junta de Gobierno Local 
se da por enterada.
La Junta aprova la fixació del  preu públic que 
es detalla en relació a l'esmentada edició 
municipal: “75 anys de Junta Local Fallera”, 
obra coordinada per Quino Puig Safont i Beni 
Cifuentes Nebot , amb  depòsit legal CS-169-
2018. Preu Públic :  5 euros  (impostos inclo-
sos).
La JGL da cuenta de la sentencia núm. 
174/2018 dictada por el juzgado contencio-
so administrativo núm. 2 de Castellón, la cual 
desestima el recurso interpuesto en relación 
a la demolición de obras ejecutadas sin licen-
cia en c/ de l’Ermita de Juan Granell 26. La 
Junta de Gobierno Local se da por enterada.
La Junta concede a la mercantil CONSTRUC-
CIONES CHAMARTIN S.L, licencia de parce-
lación para segregar del resto de la finca de 
resultado 3 de la manzana 6 del Proyecto de 
Reparcelación de la Unidad de Ejecución A10 
completa, A15 resto sin desarrollar y A13 en 
parte, del Plan General, que se sitúa en las ca-
lles Fra Terencio Huguet, Vicente Ríos Enrique 
y Sin Nombre, que corresponde a la finca re-
gistral 50927 y, en parte, cuya superficie es 
de 3.213,35 m² de superficie administrativa 
y 3.213 m² de superficie gráfica o catastral, 
la parcela 1, con fachada a calle Sin Nombre 
y una superficie de suelo de 300,00 m2, que-
dando el resto de finca matriz (parcela 2) de 
2.913,35 m² de superficie administrativa y 
2.913 m² de superficie catastral.
La JGL concede a CONSTRUCCIONES ELISEO 
PLÁ RAMÍREZ SL,  licencia de obras para la re-
alización de zanja en vía pública para repara-
ción de la acometida de saneamiento del in-
mueble sito en C/ ZINC, 22-26  de la localidad.
La Junta concede al COLEGIO SALESIANOS 
SAN JUAN BAUTISTA, la licencia de obras so-
licitada para reforma y adecuación del campo 
de futbol en 
Paseo San Juan Bosco núm. 5  de esta localidad.

La JGL concede a Dª MARIA TRINIDAD RO-
DRIGUEZ PADILLA, licencia de obras con-
sistentes en legalización de altillo interior en 
nave sita en C/ DEL FERRO NAVE NUM. 4 de 
la localidad.
La Junta concede a D. BERNABE SANZ CASA-
DO, licencia para legalización de obras con-
sistentes en la apertura de hueco para venta-
na en el inmueble situado en C/ VIRGEN DEL 
ROSER NUM. 29 de esta localidad.
La JGL concede a D. DOMINGO LLEÓ NICOLÁS, 
licencia de legalización de OBRAS DE CON-
SERVACIÓN -consistentes en la sustitución 
de carpinterías- realizadas en construcción 
preexistente  sita en POLÍGONO 22 PARCELA 
159, CAMÍ LA BOTA, del término municipal de 
esta Ciudad.
La Junta declara restaurada la legalidad urba-
nística infringida con la ejecución de las obras 
consistentes en la sustitución la carpintería 
exterior de la construcción preexistente sita 
en parcela 159 del polígono 22 en Suelo No 
Urbanizable RC.1 de esta localidad,  al haber-
se solicitado licencia municipal para legali-
zación de las mismas y de conformidad con 
el informe emitido por el Arquitecto técnico 
municipal en fecha 7 de mayo de 2018.
La JGL declara restaurada la legalidad urba-
nística infringida con la ejecución de las obras 
consistentes en reforma integral de vivien-
da sita en Avda. Mediterráneo núm. 168-4º 
de esta Ciudadal haberse completado por la 
interesada la documentación exigida en la 
Declaración responsable para la ejecución de 
obras ref. 14554/17 y de conformidad con 
el informe emitido por el Arquitecto técnico 
municipal en fecha 03/04/18.
La Junta da cuenta de las declaraciones res-
ponsables para la ejecución de las obras: 
4482/2018, 5793/2018 Y 5952/2018.
JGL 24-05-18
La Junta da cuenta de la sentencia núm. 
24/2018 dictada por el juzgado contenci-
oso administrativo núm. 1 de Castellón, en 
p.a 158/2017 interpuesto contra acuerdo 
plenario de aprobación definitiva del Presu-
puesto General, Plantillas y Relación Puestos 
de Trabajo (EXPTE. 7730/2017). Así como 
de la sentencia núm. 236/2018 dictada por 
el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 
1 de Castellón, la cual desestima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto en 
p.o. 458/2014 
La JGL da cuenta del decreto núm. 96/2018 
dictado por el juzgado contencioso admi-
nistrativo núm. 1 de Castellón, que tiene 
por desistido y apartado de prosecución y 
declara acabado el p.a. 230/2017 (expte. 
10977/2017).
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
La JGL incoa a HERNÁNDEZ COLOMER M.ª 
SOFIA y a MOLINA MACIÁN MANUEL, expedi-
ente para la restauración de la legalidad urba-
nística vulnerada, por la realización, sin previa 
licencia ni orden de ejecución, de los actos de 
edificación o uso del suelo consistentes en la 
construcción de balsa de riego/piscina entre 
las parcelas 237 y 233 del Polígono 9,
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La Junta Ordenar a DAUDI GRANELL, MARIA 
JOSEFA y ESPINOSA SOLANO, FERNANDO , 
como propietaria del inmueble situado en C/ 
ENRIQUE GRANADOS 17 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 
- Eliminación del agua estancada por encima 
del toldo que tapa la piscina
La JGL concede a OLVERA ANTEQUERA, 
FRANCISCO MANUEL y a ELORRIAGA ANTO-
NIO SONIA, una prórroga de 3 meses, para la 
finalización de las obras de construccion de 
vivienda unifamiliar adosada en C/ PARIS 24 
D de esta localidad.
La Junta concede a D. JUAN JOSÉ SILVESTRE 
NAVARRO, nueva prórroga de 6 meses para 
la finalización de las obras de construcción de 
vivienda unifamiliar en C/ Fanzara núm. 10 de 
esta localidad, en relación a la licencia de obras 
concedida por la Junta de Gobierno Local en 
fecha 9 de septiembre de 2013.
La JGL concede a la mercantil NEDGIA CEGAS 
SA, la licencia de obras solicitada para la re-
alización de una zanja en vía pública para el 
suministro de gas natural al inmueble situado 
en C/ MESTRE RODRIGO, 13 de esta ciudad.
La Junta concede a CARLOS SORIANO VIVO 
y a PABLO CERVERA JUAN, la licencia muni-
cipal solicitada para movimiento de tierras 
entre parcelas 12032A032001430000FU, 
sita en Camí La Pedrera y Camí Llombay,  y 

7184902YK4178S0001QR, sita en la Avda. 
Argent, 4(B) de esta Ciudad.
La JGL conceder a VICENTE JACOBO ALCALÁ 
CALZÓN, la licencia de obras para el VALLADO 
de inmueble situado en  PARCELA 404 del PO-
LÍGONO 49 de esta localidad.
La Junta concede  a JOAN PASQUAL ENRIQUE 
CARBONELL, licencia de obras para la ejecu-
ción de un vallado en  POLÍGONO 48 PARCELA 
291/292/293/294/298 , en base a los mo-
tivos indicados en el informe anteriormente 
transcrito del arquitecto técnico municipal, 
que se entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero.
La JGL concede a la mercantil ALISEDA SA, li-
cencia de obras para reparación de balcones 
de fachada en inmueble situado en C/ SAN 
PASCUAL, 10 de la localidad.
La Junta  deniega a D. ANTONIO PASTOR MA-
RÍN, la licencia de obras solicitada para cons-
trucción de puente sobre acequia existente 
con ejecución de apoyos (del puente) fuera del 
elemento constructivo de la acequia (muros de 
acequia), en inmueble situado en Polígono 23 
parcela 385 SENDA ULLAL. Pero concede a D. 
ANTONIO PASTOR MARÍN, la licencia de obras 
solicitada para ejecución de vallado de parce-
la  y puerta de acceso, en inmueble situado en 
POLÍGONO 23 PARCELA 385 SENDA ULLAL
La JGL da cuenta de las declaraciones res-
ponsables para la ejecución de las obras: 
4673/2018, 6015/2018, 6017/2018, 
6024/2018 y 6034/2018.

DESPACHO EXTRAORDINARIO PRIMERO.- 
Concede licencia municipal para realización 
de despliegue de red de fibra óptica para am-
pliación del servicio en la totalidad del casco 
urbano a la mercantil  ORANGE ESPAÑA CO-
MUNICACIONES FIJAS S.L,
DESPACHO EXTRAORDINARIO SEGUNDO.- 
Aprobar el expediente para la contratación del  
servicio de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de protección contra incendios que 
son propiedad del Ayuntamiento de Borriana y 
los pliegos de Prescripciones Técnicas y de Clau-
sulas Administrativas Particulares, por el impor-
te anual de 15.000 euros, IVA incluido.
DESPACHO EXTRAORDINARIO TERCERO.-Ad-
judicar al Grupo Considera SL CIF B90054065, el 
servicio de consultoría y asistencia técnica para 
la gestión del desarrollo urbano sostenible in-
tegrada Borriana 2014-2020 cofinanciado con 
fondos FEDER de conformidad con los pliegos 
reguladores de la contratación y la oferta presen-
tada por importe anual de 29.887€ IVA incluido 
(24.700 € + 5.187€ IVA 21%). 
DESPACHO EXTRAORDINARIO CUARTO.- Apro-
bar el expediente para la contratación del servi-
cio de sastrería/confección de los trajes de las 
Reinas Falleras mayor e infantil de Borriana, así 
como el suministro de prendas de vestir y ac-
cesorios especiales, para completar dicha indu-
mentaria regional, tanto de las reinas como de 
la corte de honor y damas de la ciudad de Bor-
riana y los pliegos de Prescripciones Técnicas y 
de Clausulas Administrativas Particulares, por 
el importe anual de 21.700 euros, IVA incluido.
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EL PROJECTE “DESPEGANDO JUNTOS” SEGUEIX 
ASSESSORANT A MARES I PARES DEL FUTUR 
ALUMNAT D'ESO

EL CMC LA MERCÈ ACULL
L'EXPOSICIÓ «The Party's Over»

EN COMMEMORACIÓ DEL DIA DE L'ORGULL

E l Casal Jove de Borriana ha aco-
llit aquesta mateixa setmana 
dues noves sessions del pro-

grama “Despegando Juntos. Cami-
no hacia la ESO” que s'encarrega de 
portar avant “La Llar-Espai de Creixe-
ment Familiar” en una iniciativa pro-
moguda per les regidories d'Educació 
i Joventut de l'Ajuntament de Borria-

na. Tal com expliquen els responsa-
bles del projecte, la psicòloga infantil 
i juvenil, Arantza Esteve, i el terapeu-
ta familiar i de parella, Javi Burgos, 
«es tracta de crear grups de treball 
que van dirigits a les famílies dels 
xiquets i xiquetes de sisè de primà-
ria i que el pròxim curs van a passar 
a l'ESO, amb l'objectiu de compartir 

les pors, inquietuds o preocupacions 
que poden sorgir en l'important can-
vi que suposa entrar aquesta nova 
etapa educativa». D'igual forma que 
dilluns passat 21 de maig, també en 
aquesta segona sessió es van rea-
litzar dos horaris diferents, de matí 
i de vesprada, per a adaptar al mà-
xim la celebració de cada reunió a 
les possibilitats de mares i pares, ja 
que com es va poder comprovar en la 
d'aquesta mateixa setmana «moltes 
de les mares i pares que han decidit 
sumar-se a la iniciativa arriben pràc-
ticament directes des dels seus llocs 
de treball, amb el que entenem que 
ha sigut un encert desdoblar l'horari i 
així oferir diverses possibilitats» com 
explicava la regidora d'Educació, Ma-
ria Josep Safont.  

La Sala d'Exposicions del CMC La 
Mercè s'omplia per a la inaugu-
ració de l'exposició «The Party's 

Over» de Ricardo Cotanda, que un 
any més arriba a Borriana per a la 
commemoració del Dia de l'Orgull 
que se celebra el pròxim dia 28 de 
maig, però que s'ha volgut anticipar 
en la capital de la Plana Baixa perquè 
la mostra puga ser visitada com més 
prompte millor pel major nombre de 
gent possible. Fins al CMC s'han des-
plaçat diversos dels representants 
municipals entre els quals es trobava 
el regidor de Cultura, Vicent Granel, 
qui ha destacat que «un any més es-
tem al costat de la comunitat LGTBI, 
i en aquest cas hem volgut tornar-ho 

a fer amb una exposició temàtica 
que s'emmarca dins de les diferents 
commemoracions pel dia de l'Orgull, 
ja que creiem que l'art i en aquest cas 
la mostra «The Party's Over» pot ser 

la millor forma de seguir conscienci-
ant a la ciutadania sobre la cerca de la 
Igualtat total i la consecució de drets 
entre totes les persones que formem 
aquesta societat».  

Els representants municipals i l'autor de mostra, Ricardo Cotanda, inauguren 
l'exposició que s'avança una setmana a les celebracions del dia 28 de maig
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 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
12.20  .......................................PORT·GRAU
13.20  .......................................GRAU·PORT
15.20  .......................................GRAU·PORT
16.20  .......................................PORT·GRAU
18.20  ......................PORT·RATLLA·GRAU
19.20  ...............................................................  
20.20  ......................PORT·RATLLA·GRAU

HORARIS: 
BORRIANA·RENFE·ALQUERIES

10.20 ...........................ALQUERIES·RENFE
12.20 ...........................ALQUERIES·RENFE
15.20 ...........................ALQUERIES·RENFE
19.20 ...........................ALQUERIES·RENFE

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

BORRIANA·ALQUERIES
SANTA BÀRBARA
7.30 ........................................................11.30
NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

LÍNIA BORRIANA · CASTELLÓ

Eixides 
BORRIANA cap 
a Castelló

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

Eixides 
CASTELLÓ 
a Borriana

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

DIUMENGES I FESTIUS

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

8.00 ........... 14.00
9.30 ........... 16.00
11.00 ......... 18.00
12.30 ......... 20.00

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

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

TOTS ELS AUTOBUSOS TENEN PARADA A L’HOSPITAL DE LA PLANA
*NO CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

WEBS MUNICIPALS

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
JUNY 2018

Medina Badenes, Begoña 
Carrer del Finello, 15 ...........................4, 15, 26 
Muñoz Melchor, Fco. Javier 
Camí d'Onda, 41....................................5, 16, 27  
Peirats Santa Agueda, Jose A 
Carrer de La Tanda, 22 ........................6, 17, 28  
Terradez-Fuster 
Sant Vicent, 8 .........................................7, 18, 29  
Terrádez Navarro, Jose E. 
Federico Garcia Lorca, 19 ..................8, 19, 30  
Vernia Sabater 
Progreso, 17 .................................................. 9, 20  
Doménech Font
Maestrats, 28 ........................................1, 12, 23
Gascó Mussoles
Pl. de les Monges 12 ...........................2, 13, 24
Lloris Carsi
Barranquet 22 .......................................3, 14, 25
Beltrán Martínavarro
Av,. Llombai, 1 ............................................ 11, 22 
Almela Castillo 
Calle del Raval, 6 ....................................... 10, 21 

TELÈFON TAXI 
ADAPTAT:

622 12 29 66
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DEFUNCIONS
EMILIANO MARI GARCIA .....................69
VICTOR ROCA MELIA ...........................89
ANDRES EGEA OLLER ..........................70
JOSE PERIS SAN VICENTE ...................83
JULIO GODO SERRANO ........................36
PURIFICACION SANZ RAMIA ...............92
RAMON JOSE RODENAS TAURA .........90
DOLORES SABORIT TORRES ...............97
RICARDA VIZCAINO FERNANDEZ .......91
JOAQUIN QUERAL DE LA TORRE .........86
JOSE VICENT RAMOS ...........................69
JUAN CONDE CLARAMONTE ...............90
JOSE GONZALEZ VICENT .....................84
JUAN ORENGA SABORIT ......................74
ROSA USO VENTURA ...........................91
JOSEFA URBANEJA JULIA ...................101
PILAR MARTIN HERRANZ ...................85
MªAMALIA MARTIN CHAMORRO .......68
CARMEN MUÑOZ MARTI .....................86

NAIXEMENTS

*INHUMACIONS AL CEMENTERI 
MUNICIPAL

MATRIMONIS
Samuel Gallén Broch
i Verónica Felguera Felguera 
Rafael Sandalines Giménez
i Cristina Borja Traver
Pedro Salas González
i Beatriz Villalba Martínez 
Eduardo Soler Selma
i Silvia Martí Pons
José Cabral Antonio Jamba
i Eva Gil Olivas
Manuel Beltrán López
i Alba Garcia Lacuesta
Alexander Bradley Cook Alcañiz
i Andrea Marín Taurá
Alejandro Díez Martínez
i Irene Socorro Gómez
Francisco Luis Pérez Rosas
i Carolina Calderón Tejedor
Ignacio Segarra Bort
i Bárbara Boix Segarra
Alejandro García García
i Alexandra Bodí Martí
Vicente Llàcer Roig
i  Beatriz Notari Gil
Gabriel José Domingo Ortiz
i María Luisa Ocaña Izquierdo
Jesús Salvador Alquézar Abenia
i Susana Silles Peregrina
Sergio Martínez Chipirras
i Laia Carda Salvador

Sergio Granell Martí 
Rital Taarabti
Carla Felip Martín
Pablo Casanova Martínez
David Mateo Trandafir
Alejanda Francisco Muñoz
Jorge Domingo Soriano
Alba Calvet Caldes
Otmane Ghorrafi
Neus Balaguer Sales
Zain Ouardi
Ahmed El Akili Alaoui
Alicia Gabriela Bondoc
Yuni Abadie Marco
Juan Pablo Zarzo Vernia
Salma Bouaaoua
David Torralba Gómez
Alfonso Tomás Caraballo

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
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LES CANDIDATES A REINES FALLERES ES 
PRESENTEN PÚBLICAMENT I REALITZEN
LES ENTREVISTES PRÈVIES A L'ELECCIÓ

Les dues aspirants a Reina Fallera 
Major de Borriana per al 2019, 
Paula Monfort Truchado i Ana 

Zamora Fenollosa, a més de les tres 
aspirants a Reina Fallera Infantil, Ana 
Miró Cabrera, Empar Oltra Moreno i 
Anne Alós Palomero, han realitzat 

durant la segona quinzena del mes 
de maig les entrevistes i presenta-
cions en públic com a candidates a 
máximes representantes de les Fa-
lles 2019 de Borriana. En el primer 
dels actes es van  desplaçar fins al 

Port de Borriana per a realitzar les 
entrevistes amb les 19 comissions 
falleres que acabaran triant-les com 
a Reines de les Falles de 2019. Va ser 
el Restaurant L'Arenal el lloc triat per 
a la realització de les entrevistes en 
les quals els representants de cada 
falla poden conèixer més de prop a 
cada candidata, junt a les Reines Fa-
lleres del darrer any a Borriana, Judit 
Pesudo i Ana Giménez, i la presidenta 
de la Junta Local Fallera Lluïsa Mon-
ferrer. A penes 24 hores després, les 
entrevistes enregistrades en vídeo 
tenien lloc al Saló de Plens de l'Ajun-
tament, on les candidates ja vesti-
en els vestits de fallera i posaven a 
la mateixa Plaça Major per inmor-
talitzar el moment. L'acte d'elecció 
d'inicis del mes de juny acabarà per 
descobrir quines són les dues joves 
triades com a Reines Falleres de Bor-
riana en el 2019.  
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