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Les Falles de Borriana han 
quedat inaugurades amb 
la celebració del tradicional 
Pregó i la Crida, actes del 
calendari faller que anuncien 
oficialment l’arribada de la 
festa fallera. 

Els versos del pregoner in-
fantil, que enguany ha sigut 
Diego Palomo Llidó, han re-
corregut els carrers del mu-
nicipi anunciant les festes als 
veïns i invitant a la participa-
ció. Com és tradició, el Pregó 
ha començat des de la porta 
de casa de la reina fallera, 
Laura Conde, per a continuar 
al domicili de la reina infantil, 
Marina Monferrer. 

Des d’allí la cercavila, presidi-
da per les reines i el pregoner, 
ha continuat pels carrers de 
Borriana en direcció als qua-
tre sectors corresponents a 
enguany, que han sigut falla 
Barri la Mercé, falla Societat 
de Caçadors, falla Barri la 
Bosca i falla Barri d’Onda. 

Les 19 comissions s’han 
llançat als carrers per fes-
tejar l’arribada de les Falles 
i s’han reunit en aquests 
quatre emplaçaments. En 
primer lloc, el pregó ha sigut 
llegit a la falla Barri la Mercé, 
on s’han unit les comissions 
de Quarts de Calatrava, fa-
lla Societat Sant Josep, fa-

El Pregó i la Crida 
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lla Cardenal Tarancón i falla 
Barri Sant Blai.

La comitiva ha continuat cap 
al sector falla Societat de 
Caçadors, on esperaven les 
comissions de falla Societat 
Club Ortega, Plaça Chichar-
ro, Societat Centre Espanya 
i Barri la Vila. 

El tercer sector s’ha con-
centrat a l’emplaçament de 
la falla Barri la Bosca, amb 
la presència de falla Bar-
ri València, l’Escorredor, la 
Ravalera i Rei Jaume I. Final-
ment el pregoner ha llegit 
els versos fallers al sector 
falla Barri d’Onda, on s’han 
unit a la comitiva falla Barri 
la Mota, Don Bosco i Socie-
tat Club 53. 

Després de la lectura del 
pregó en aquests quatre 
sectors, la comitiva ha par-
tit en cercavila cap a l’Ajun-
tament. Després de la seua 
arribada a la plaça Major, 

Diego Palomo Llidó ha llegit 
novament els versos fallers 
des del balcó del consistori. 

A continuació, la reina Laura 
Conde i la reina infantil Ma-
rina Monferrer han sigut les 
encarregades de pronunci-
ar les paraules de la Crida. 
Després d’elles, l’alcaldessa 
de Borriana, Maria Josep 
Safont, ha anunciat la festa 
davant d’una plaça plena de 
fallers, falleres i veïns impa-
cients i il·lusionats amb l’ar-
ribada de les Falles. L’acte ha 
seguit amb una traca, en-
cesa per les reines falleres, 
i ha finalitzat amb un castell 
de focs artificials.

La pólvora, el foc i els mo-
numents seran els autèntics 
protagonistes d’aquestes 
festes que inviten a recórrer 
els carrers per descobrir les 
obres d’art plantades per les 
19 comissions. Quasi tres 
setmanes de festes que s’ini-
cien amb actes tan esperats 
com la Cavalcada del Ninot, la 
Plantada o l’ofrena a la Mare 
de Déu de la Misericòrdia.

El pròxim 19 de març els 
monuments es cremaran en 
la Nit de la Cremada, un acte 
que acomiadarà les Falles 
2016 i amb el qual comen-
çarà novament un any ple 
de treball, il·lusions i nous 
projectes per a les comissi-
ons falleres.

 



10.000 persones VISITEN  
LA XV JORNADA D’EMERGÈNCIES  
I SEGURETAT PÚBLICA
Borriana ha acollit la XV 
Jornada de Portes Obertes 
d’Emergències i Seguretat 
Pública, després de ser tri·
ada per a celebrar aquest 
esdeveniment que en cada 
edició recau en un punt de 
la Comunitat Valenciana, 
amb motiu de la comme·
moració del Dia Europeu del 
112. Enguany l’avinguda de 
Londres del municipi ha es·
tat l’escenari d’aquesta fira 
que ha reunit 268 profes·
sionals relacionats amb les 
emergències i la seguretat 
pública. 

En aquest punt de la loca·
litat s’han habilitat distints 
espais per a albergar tot el 
desplegament de mitjans 
aeris i terrestres, així com 
els distints estands, exhi·
bicions i tallers programats 
per a aquesta fira que ha 
rebut la visita de 10.000 
persones en la jornada del 
13 de febrer.

La fira, organitzada per 
l’Ajuntament de la localitat 
i la Generalitat Valenciana, 
ha estat inaugurada per 
l’alcaldessa de Borriana, 
Maria Josep Safont; el re·
gidor de Seguretat, Javier 
Gual; el diputat de Bom·
bers, Luis Rubio, i el director 
de l’Agència de Seguretat i 
Resposta a les Emergènci·

es, José María Ángel, a més 
de distints responsables 
dels cossos de seguretat.

Maria Josep Safont, alcal·
dessa de Borriana, ha donat 
les gràcies a la Generalitat 
per haver pensat en Borri·
ana per a celebrar aquesta 
fira, a totes les parts impli·
cades i als veïns de la loca·
litat per la seua participació. 
“La societat ha d’estar molt 
agraïda al 112 i hem de col·
laborar més perquè funcio·
ne millor. La nostra societat 
col·laborant se sentirà més 
segura”, ha explicat Safont. 

Després del recorregut de 
les autoritats pels diferents 
espais habilitats en la fira, 
han començat les exhibi·
cions i els tallers progra·
mats pels diferents serveis 
d’emergències i col·labora·
dors. Professionals dels di·
ferents cossos de seguretat 
s’han convertit en profes·
sors per un dia a fi de mos·
trar la dinàmica del seu tre·
ball al públic que s’ha acos·
tat a gaudir d’un esdeveni·

MARIA JOSEP SAFONT 

“La societat 
ha d’estar 
molt agraïda 
al 112 i hem 
de col·laborar 
més perquè 
funcione 
millor”
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ment en què ha participat la 
Unitat Militar d’Emergènci·
es, la Guàrdia Civil, la Policia 
Local, el Consorci Provincial 
de Bombers, Protecció Civil, 
Emergències Sanitàries de 
Castelló i l’equip psicològic 
d’Emergències de la Gene·
ralitat Valenciana. 

La jornada ha arrancat amb 
demostracions de gossos 
ensinistrats a càrrec del 
Servei Cinològic de la Guàr·
dia Civil, de la Policia Local 
de la Vall d’Uixó i de la Uni·
tat Militar d’Emergències. 
Aquestes activitats amb 
gossos ensinistrats han 
suscitat gran interés entre 
el nombrós públic congre·
gat al matí, especialment 
entre els més menuts. La 
presència de quatre heli·
còpters, un de la Guàrdia 
Civil i tres de la Generalitat 
Valenciana, també ha cap·
tat l’atenció dels visitants.

A més, els assistents han 
pogut conéixer més de prop 
com es manipula una llitera 
en un rescat aeri, exhibició 
duta a terme per la Federació 
d’Espeleologia de la Comuni·
tat Valenciana, o l’actuació 
d’excarceració d’un vehicle 
en accident de trànsit per 

part dels bombers del Con·
sorci Provincial de Castelló, 
els sanitaris i l’equip psicolò·
gic. Precisament, l’assistèn·
cia del personal psicològic 
d’Emergències de la Gene·
ralitat Valenciana, especia·
litzat a atendre les víctimes 
de situacions traumàtiques, 
ha estat una de les principals 
novetats de l’esdeveniment. 

Paral·lelament a les diferents 
exhibicions, el públic d’aques·
ta fira ha participat en un ta·
ller d’educació viària a càrrec 
de la Policia Local de Borri·
ana, tallers de reanimació i 
primers auxilis o d’extintors, 
ràpel i ponts tirolesos o en 
una xarrada sobre prevenció 
d’incendis i ús d’artefactes 
pirotècnics. Mentrestant, els 
més menuts s’han divertit en 
el taller de pintura i retalla·
bles de l’estand del 112.

Grans i menuts han escol·
tat amb atenció els con·
sells dels distints grups de 
professionals en els tallers 
i han tingut l’oportunitat de 
viure de prop com treballen 
en una jornada que pretén 
divulgar d’una manera lú·
dica i divertida la important 
labor que realitzen els ser·
veis d’emergències.
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LES OBRES DE LA AVINGUDA  
AL PORT COMENÇARAN AQUEST 2016

L’equip de govern de l’Ajuntament de 
Borriana ha mantingut una reunió amb 
la consellera d’Habitatge, Obres Públi·
ques i Vertebració del Territori, María 
José Salvador, per tal d’abordar el pro·
jecte de la carretera al Port, en la qual 
també han estat presents el director 
general d’Infraestructures, Carlos Do·
mingo, tècnics municipals i de la Gene·
ralitat Valenciana.

Des d’ambdues administracions s’ha 
aprofitat aquesta trobada per a re·
passar les característiques tècniques 
d’aquest projecte tan reivindicat pels 
veïns de Borriana, que transformarà 
l’actual carretera, que uneix el nucli 
urbà amb el Port de Borriana, en un 
vial més segur i respectuós amb via·
nants i ciclistes.

Després de la reunió, la consellera Ma·
ría José Salvador ha firmat en el llibre 
d’honor de l’Ajuntament i ha visitat, jun·
tament amb l’alcaldessa de Borriana, 
Maria Josep Safont, i part de la corpo·
ració municipal, la carretera al Port CV·
1852, on pròximament es començarà 
a construir aquest nou vial amb una 
inversió de 932.207 euros finançats al 
50% per ambdues administracions.

L’administració local i autonòmica 
també han acordat repartir·se les tas·

ques tècniques, de manera que la Ge·
neralitat Valenciana s’encarregarà del 
carril bici i de la separació en els sen·
tits del vial, mentre que l’Ajuntament 
construirà els vials. 

Sobre el terreny, els representants de 
la Generalitat Valenciana han pogut 
comprovar en quin punt es construi·
rà aquesta nova carretera. Les obres, 
l’inici de les quals està previst per a 
després de l’estiu, preveuen la cons·
trucció d’una cicloruta amb passeig 
de vianants de 2,2 quilòmetres en 
paral·lel a l’actual vial, aprofitant els 
seus amplis vorals de 2,50 metres 
cadascun. Segons els tècnics, es pot 
eixamplar el voral esquerre en direcció 
al Port, donant entre 0,8 i 1 metre més 
d’amplària a la plataforma actual, que 
té un ample de 12 metres.

La consellera d’Habitatge, Obres Pú·
bliques i Vertebració del Territori, Ma·
ría José Salvador, ha destacat que “fa·
rem una actuació per a la millora de la 
seguretat viària i també per a la crea·
ció d’una via per a bicicletes i vianants. 
En la Conselleria ens hem marcat com 
a prioritat fer inversions com aques·
ta, que, encara que econòmicament 
no són quantioses, si que tindran un 
efecte molt important en la vida quo·
tidiana dels veïns de Borriana”. 

Les diferents reunions mantingudes 
amb la Conselleria han donat lloc a 
l’aprovació en el ple corresponent al 
mes de gener del protocol de col·labo·
ració entre l’Ajuntament de Borriana i 
la Conselleria d’Habitatge, Obres Pú·
bliques i Vertebració del Territori per a 
desenvolupar aquesta carretera. Una 
aprovació que ha donat llum verda a 
la posada en marxa d’una de les actu·
acions més esperades pel municipi de 
Borriana, especialment per aquells que 
circulen diàriament per aquesta car·
retera, que actualment no reuneix les 
condicions de mobilitat més adequades. 

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, ha agraït l’interés que ha mos·
trat la Conselleria en aquest projecte. 
“Aquesta és una obra necessària, pri·
oritària i urgent. Per això, la previsió 
és començar després de l’estiu per 
a causar els mínims problemes als 
veïns. Pensem que ja és hora que es 
puga anar de Borriana a la platja d’una 
manera tranquil·la i segura”, ha afirmat 
l’alcaldessa. 

Amb aquesta actuació es pretén millo·
rar la seguretat viària en aquest tram 
i la qualitat de vida dels veïns. Durant 
l’època estiuenca, aquesta carretera 
es converteix en un vial molt transitat 
tant per aquells residents que passen 
les seues vacances a la zona maríti·
ma, com pels visitants que gaudeixen 
d’uns dies a la nostra platja.

FESTES
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El Ple aprova el Consell 
Local de Comerç

L’Ajuntament de Borriana ha aprovat en el ple ordinari corresponent 

LES OBRES DEL 
COL·LEGI CARDENAL 

TARANCÓN 
DE BORRIANA 

S’INICIARAN DURANT 
AQUEST PRIMER 

SEMESTRE DE 2016
La recent assignació de la direcció de 
l’obra del col·legi Cardenal Tarancón de 
Borriana, sumada a la firma del contrac·
te d’obres del passat mes de desembre, 
inicia el compte enrere perquè comencen 
les obres d’aquest centre educatiu, pre·
vistes per a aquest primer semestre de 
2016, i perquè aquesta reclamació del 
municipi siga satisfeta.

Està previst que el col·legi Cardenal Ta·
rancón siga un dels primers a realitzar·se 
en la llista de noves construccions o ade·
quacions de la Generalitat Valenciana, 
segons han informat les diputades auto·
nòmiques Carla Tirado i Sandra Martín en 
una recent trobada amb l’AMPA d’aquest 
centre. 

La Conselleria d’Habitatge, Obres Pú·
bliques i Vertebració del Territori ha de·
terminat l’empresa contractista després 
d’una aventura de promeses incomplides 
i problemes burocràtics que han demorat 
la solució a aquesta qüestió que va arran·
car l’any 2007.

L’alcaldessa de Borriana, responsable 
d’Educació, Maria Josep Safont, ha mos·
trat la seua satisfacció per l’èxit de les ges·
tions realitzades. “Per fi podem dir que les 
obres del col·legi Cardenal Tarancón seran 
una realitat en breu i això significa que els 
escolars d’aquest centre podran formar·se 
en condicions. La ràpida solució aportada 
per la Conselleria d’Habitatge, Obres Pú·
bliques i Vertebració del Territori permetrà 
donar resposta a una justa reclamació del 
municipi i dels ciutadans de Borriana es·
tancada en l’anterior legislatura”.

al mes de gener el reglament del 
Consell Local de Comerç, un òr·
gan consultiu i de participació in·
tegrat pels comerciants, el sector 
hostaler, la Cambra de Comerç, la 
Generalitat Valenciana i els dis·
tints grups municipals.

El Consell Local de Comerç, que es 
reunirà com a mínim dues vegades 
a l’any, compleix la finalitat de con·
tribuir a crear una infraestructura 
comercial i hostalera competitiva 
i adaptada als hàbits de consum, 
fomentar l’atractiu turístic de Borri·
ana i servir de punt de debat entre 
representants del comerç i l’hosta·
leria i les institucions públiques i pri·
vades relacionades amb el sector.  
La regidora de Comerç, Inma Car·

da, ha destacat que “l’aprovació 
d’aquest Consell Local de Comerç 
estableix vies per a la dinamitza·
ció de la nostra marca de comerç 
local. Estem convençuts que 
aquest instrument afavorirà la 
participació i la posada en marxa 
d’iniciatives que realcen el sector 
comercial i hostaler de Borriana”. 

El reglament aprovat també inclou 
les funcions d’aquest òrgan, que 
consisteixen a elaborar estudis, 
propostes i emetre informes rela·
cionats amb el sector comercial i 
hostaler, a més d’informar l’Ajun·
tament de Borriana dels temes 
que afecten el sector i participar 
en els projectes d’iniciativa local 
desenvolupats pel consistori. 

 

SALUT



FINALITZA LA DEMOLICIÓ I ADEQUACIÓ  

DE LA PAPERERA DEL MILLARS

El Consell repara el far de senyal marítim

L’antiga fàbrica de la Paperera del Mi·
llars de Borriana va nàixer en 1931, 
lligada a l’exportació de taronges que 
necessitava paper per a embolicar 
el fruit. A les seues instal·lacions van 
arribar a treballar 250 persones i a 
produir·se 60.000 tones anuals de 
paper de seda, de fumar i maniles, la 
qual cosa la va convertir en un dels 
referents de la indústria espanyola 
del paper fins al seu declivi, als anys 
vuitanta.

A partir de l’any 1988, moment en què 
la fàbrica va tancar definitivament, les 
instal·lacions de la Paperera van patir 
un deteriorament progressiu fins que 
l’any 2008 van ser declarades en es·
tat de ruïna pels tècnics municipals. 

Avui, després de 28 anys des que 
la fàbrica tancara les portes, la Pa·
perera del Millars ha tancat l’últim 
capítol de la seua història, i en el que 
foren les seues instal·lacions només 
queda el fumeral, declarat bé de re·
llevància local. 

Després de tres mesos de treballs, 
l’Ajuntament de Borriana ha finalitzat 
els treballs de demolició i adequació 
d’aquesta antiga fàbrica. Els 11.000 
metres quadrats d’edifici han estat 

demolits, a excepció del fumeral, que 
ha estat rehabilitat. A més de reforçar 
l’estructura del fumeral, s’ha netejat, 
s’hi ha aplicat una pintura desincrus·
tant i s’han rejuntat les esquerdes. 

En una primera fase prèvia a l’ender·
rocament, els operaris han recollit 78 
tones de plaques de fibrociment de la 
coberta, que ja han estat traslladades 
a la planta de tractament de residus 
Reyval, ubicada a l’Alcora. 

Aquesta actuació, que ha estat rea·
litzada per l’empresa Becsa amb un 
pressupost de 290.000 euros, tam·

bé ha consistit en el tancament dels 
20.000 metres quadrats de solar re·
sultant, per a la qual cosa s’han utilit·
zat 800 metres de tanca i una porta 
corredissa de 10 metres d’amplària. 
En aquesta fase final de les obres 
s’han pavimentat els 260 metres 
quadrats de vorera afegits a la façana 
del camí d’Onda.

El regidor d’Urbanisme i Medi Ambi·
ent, Bruno Arnandis, ha explicat que 
“després d’anys d’abandó, per fi tan·
quem una etapa en què, lamentable·
ment, la Paperera presentava un estat 
ruïnós. Ens hem vist obligats a acatar 
una proposta adjudicada l’últim dia de 
l’anterior govern popular i, encara que 
entenem que aquesta demolició era 
necessària, nosaltres haguérem plan·
tejat un projecte molt distint”. 

Per la seua banda, l’alcaldessa de Bor·
riana, Maria Josep Safont, ha destacat 
que “aquest moment tan esperat és 
l’inici d’un nou camí que deixa enrere 
aquells anys en què la Paperera sub·
ministrava paper a escala nacional. El 
més important és que amb aquesta 
demolició hem acabat amb els riscos 
i problemes que suposa tenir una ins·
tal·lació d’aquestes característiques 
abandonada”.

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Verte·
bració del Territori ha condicionat part dels desper·
fectes existents a la zona del port de Borriana, tal 
com havia sol·licitat l’Ajuntament de la localitat en 
una reunió mantinguda. Les gestions realitzades pel 
regidor de Poblats Marítims, Vicent Aparisi, s’han 
concretat en una primera actuació consistent en la 
reparació i pintura del far de senyal marítim de l’en·
trada del moll de llevant.

En l’esmentada reunió també es van sol·licitar distints 
treballs d’adequació que afecten el moll de càrrega i 
el moll de llevant, pendents per a aquest any 2016.

ACTUALITAT
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L’AGÈNCIA AMICS TRAMITA LES AJUDES  
DEL PLA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 
L’Ajuntament de Borriana ha centra·
litzat la tramitació de les ajudes del 
Pla contra la pobresa energètica de la 
Conselleria d’Obres Públiques a l’ofi·
cina AMICS de la localitat, ubicada a la 
plaça de Francisco Tomás y Valiente. 

Es tracta d’unes ajudes posades en 
marxa per la Conselleria per tal d’evi·
tar els talls energètics i a les quals 
poden acollir·se aquelles persones 
en risc de pobresa energètica que tin·
guen dificultats per a pagar el submi·
nistrament o el lloguer social. 

El regidor de Serveis Socials, Manel 
Navarro, ha agraït a la Conselleria 
d’Obres Públiques la posada en marxa 
d’aquest Pla contra la pobresa ener·
gètica. “Ens hem adherit a aquestes 
subvencions perquè no volem que cap 
llar de Borriana es quede sense sub·
ministrament energètic durant aquest 
hivern. Per això, posem a la disposició 
dels afectats tota la informació per a la 
seua tramitació a l’agència AMICS”. 

Aquelles persones que es troben en 
aquesta situació i estiguen interes·
sades en aquestes subvencions po·
den tramitar·les a l’agència AMICS de 
la població fins al pròxim 31 de març 
en horari de 9 a 14 hores els dilluns, 
dimecres i divendres. En aquesta ofi·
cina els interessats rebran informació 
sobre les condicions necessàries per a 
rebre les esmentades ajudes, es facili·
taran les instàncies que cal emplenar 

i s’indicarà la documentació que cal 
aportar. 

Per la seua banda, l’alcaldessa de Bor·
riana, Maria Josep Safont, ha desta·
cat que “amb aquestes ajudes fem de 
Borriana una ciutat més compromesa i 
més humana i tendim la mà a aquelles 
famílies amb dificultats econòmiques 
que veuen perillar el subministrament 
energètic de les seues cases”.

L’Ajuntament estrena  
NOVA WEB MUNICIPAL
La nova web, que presenta major 
agilitat i navegabilitat, ofereix gran 
quantitat d’informació d’interès per 
a l’usuari i incorpora un cercador per 
a agilitar les cerques, de manera que 
amb només dos clics els usuaris po·
den accedir ràpidament a l´informació 
sol·licitada. 

Les notícies, que estan organitzades 
d’una manera molt visual, ocupen la 
part principal de la pantalla i, a més, 
l´informació està dividida en cinc 
apartats que corresponen a Ajun·
tament, Actualitat, Seu Electrònica, 
Transparència i Informació d’interès. 

En la secció Ajuntament els ciutadans 
poden consultar assumptes relatius a 
la corporació, els òrgans de govern o 
comissions i podran descarregar·se la 
informació dels plens, així com veure 
els vídeos de les sessions plenàries. 

Per la seua banda, la Seu Electròni·
ca està destinada a tràmits com el 
padró, els tributs, serveis socials, lli·
cències, així com un tauler d’anuncis 
i factures electròniques. L’apartat de 
Transparència presenta informació 
sobre els membres de la corporació 
municipal i temes econòmics, obres 
públiques o contractes i costos. L’àrea 
d’Informació d’Interès està dedicada 

als contactes de serveis del municipi 
com a farmàcies, comerços, policia 
local, autobusos o webs corporatives, 
mentre que en l’apartat Actualitat es 
pot accedir a les notícies, al Butlletí 
d’Informació Municipal mensual o a 
l’agenda d’actes. Des del punt de vis·
ta tècnic, la nova pàgina és més res·
ponsiva, és a dir, s’adapta a l’interfaz 
del suport que tinga l’usuari, siga un 
ordinador, una tablet o un smartpho·
ne. A més, la web inclou un submenu 
on apareixen la resta de webs cor·
poratives de l’Ajuntament, que a poc 
a poc s’aniran redissenyant perquè 
presenten un mateix estil.

ACTUALITAT

 



FINALITZEN LES OBRES 
DEL PAS DE LA PILA, 
ZONA HUMIDA DEL 
MILLARS

DIA DE L’ARBRE 
AL PARATGE  
DEL CLOT

Alumnes del col·legi Illes Columbretes de 
Borriana han celebrat el Dia de l’Arbre al pa·
ratge del Clot, una jornada especial en què 
estudiants i professors han eixit al camp a 
plantar arbres.

En aquesta ocasió i seguint les instruccions 
de professors i dels operaris de jardineria, els 
estudiants han plantat un total de sis arbres, 
quatres xops i dos cedres de dos metres. 

Els operaris de jardineria els han ensenyat 
com fer els forats, quins utensilis emprar, 
com introduir els arbres en la terra i la quan·
titat d’aigua que necessiten, de manera que 
aquest grup d’alumnes ha seguit els passos 
fins a finalitzar el procés amb el regat de l’ar·
bre.

Aquesta activitat, que busca educar i consci·
enciar els joves en valors de respecte al medi 
ambient, forma part d’una iniciativa més àm·
plia, en la qual participaran un total de cinc 
centres educatius de la localitat, quatre col·
legis i un IES, i que s’estendrà fins al mes de 
març. 

El regidor de Medi Ambient, Bruno Arnandis, 
ha assenyalat “la gran acollida que ha tingut 
aquesta iniciativa, ja que en ocasions ante·
riors només s’havia fet en un o dos col·legis 
i aquesta vegada s’hi han interessat sis cen·
tres. Fins al mes de març anirem concretant 
dates per tal de seguir amb aquesta refores·
tació al Clot i al Millars, zones que volem po·
tenciar”. 

El Consorci del Millars ha 
adequat l’entorn del pas de 
la Pila, l’actuació més im·
portant de les realitzades 
a Borriana per l’esmentat 
consorci. 

Dotada amb un pressu·
post de 29.946,82 euros, 
l’adequació s’ha realitzat 
en aquesta zona humida 
del riu Millars de 9.000 m2. 
Es tracta d’un espai terme 
municipal de Borriana situ·
at al marge oposat a la de·
puradora d’Almassora amb 
gran varietat de població 
faunística i vegetal de gran 
interés. 

L’alcaldessa de Borriana, 
Maria Josep Safont, el re·
gidor d’Urbanisme i Medi 
Ambient, Bruno Arnandis, i 
membres de les corporaci·
ons municipals d’Almasso·
ra i Vila·real, han visitat les 
obres de condicionament 

paisatgístic dutes a terme 
en l’entorn del pas de la Pila. 
Les obres han consistit en 
el desbrossament sobre la 
vegetació de canyar respec·
tant les espècies vegetals 
d’interés, en l’extracció, càr·
rega i transport de les arrels 
i rizomes, així com en tre·
balls de control del canyar 
mitjançant fumigació amb 
l’objectiu de recuperar el 
seu vigor de creixement.

El regidor d’Urbanisme i 
Medi Ambient, Bruno Ar·
nandis, ha destacat que “es·
tem molt satisfets amb els 
treballs realitzats al pas de 
la Pila. Amb actuacions tan 
necessàries com aquesta, 
la més important del Con·
sorci del Millars realitzada 
al terme de Borriana, hem 
contribuït a la preservació 
i millora de la qualitat eco·
lògica i ambiental d’aquesta 
zona humida”.

ACTUALITAT
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El Ple aprova 
LA INCORPORACIÓ DE SIS NOVES 
ASSOCIACIONS AL CONSELL SOCIAL 

Ajuntament i Conselleria 
MILLORARAN EL CENTRE MÈDIC DEL PORT

El Ple de l’Ajuntament de Borriana cor·
responent al mes de febrer ha aprovat 
la incorporació de sis noves associa·
cions al Consell Social, col·lectius que 
van presentar sol·licitud per tal de for·
mar part d’aquest òrgan. 

Després de la reunió entre el regidor 
de Participació i Transparència, Cristo·
fer del Moral, i les diferents associaci·
ons de la localitat, en la qual van ser 
informades de la naturalesa, objectius 

i mode d’ingrés en el Consell Social, un 
total de vuit col·lectius locals han pre·
sentat una instància al consistori per 
al seu ingrés i finalment el Ple ha ac·
ceptat la inclusió de sis associacions.

Les associacions locals que ja formen 
part del Consell Social són ACODIS (As·
sociació Col·lectiu de Discapacitats de 
Borriana), les associacions veïnals del 
Port, el Grau, la Serratella i Santa Bàrba·
ra, i l’Associació de Consumidors i Usua·

ris del CEAM, l’adhesió de les quals s’ha 
valorat després d’escoltar les seues ex·
posicions en la reunió mantinguda. 

Aquesta és la segona reunió del Consell 
Social, després de la que es va realitzar 
al desembre passat per tal de tractar els 
projectes dels Fons Feder. Amb aques·
tes reunions es pretén donar veu als 
col·lectius de la societat civil i aportar 
pluralitat i dinamisme a fi d’impulsar 
una Borriana més participativa.

La Conselleria de Sanitat s’ha compro·
més a adequar i mantenir el local del 
centre mèdic del Port de Borriana des·
prés de la reunió mantinguda entre re·
presentants de la corporació municipal 
i l’administració autonòmica. 

A la reunió han assistit l’alcaldessa de 
Borriana, Maria Josep Safont; el regidor 
de Sanitat, Manel Navarro; el regidor de 
Poblats Marítims, Vicent Aparisi, i Azu·
cena Martín, directora territorial de Sa·
nitat a Castelló. La corporació municipal 
ha traslladat a la directora territorial la 
urgent adequació de les instal·lacions 
d’aquest centre mèdic que atén 7.000 
veïns de la zona portuària. 

A més d’un millor condicionament tèc·
nic, l’Ajuntament de Borriana també ha 
traslladat a la Conselleria de Sanitat la 

necessitat d’un pediatre, demanda que 
serà considerada tenint en compte la 
ràtio de xiquets a la zona. 

El regidor de Sanitat, Manel Navarro, 
ha destacat que “estem molt satisfets 
després de la reunió mantinguda amb 
la Conselleria de Sanitat, perquè hem 
obtingut el compromís de la millora 
d’un local que necessita un condicio·
nament tècnic important perquè tant 
metges com pacients puguen treballar 
i rebre un servei en condicions”.

“El centre mèdic del Port es mantindrà i 
continuarà donant servei als veïns dels 
poblats marítims. El nostre objectiu és 
millorar la qualitat del servei i, per això, 
hem sol·licitat un pediatre per al centre”, 
ha afirmat Vicent Aparisi, regidor de 
Poblats Marítims.

Per la seua banda, l’alcaldessa de Bor·
riana, Maria Josep Safont, ha assenya·
lat que “per a nosaltres l’adequació 
d’aquest centre mèdic és molt impor·
tant perquè afecta directament la qua·
litat de vida dels nostres veïns. Des de 
l’Ajuntament continuarem treballant 
per millorar els serveis públics i perquè 
els ciutadans siguen atesos en les mi·
llors condicions”.

ACTUALITAT

 



BORRIANA LIQUIDA L’EXERCICI 2015  
AMB UN ROMANENT D’1.296.780,30 EUROS

anteriors. Al final d’aquest exercici 2015 
l’Ajuntament de Borriana ha reduït el 
seu deute fins al 46,35% amb una xifra 
de 12.910.526,25 d’euros, mentre que 
l’any 2014 es va tancar amb un deute 
de 17.050.000 euros.

La previsió de la Regidoria d’Hisen·
da és que aquest 2016 s’amortitzen 
3.189.000 euros en préstecs.

La regidora d’Hisenda, Cristina Rius, 
ha valorat positivament els resultats 
d’aquest exercici 2015. “Des del primer 
dia de la nostra arribada a l’Ajuntament 

L’Ajuntament de Borriana ha tancat 
l’exercici 2015 amb un romanent 
d’1.296.780,30 euros, una liquidació 
que ha estat tramitada per decret de 
l’Alcaldia i firmada per l’alcaldessa del 
municipi, Maria Josep Safont, i la re·
gidora d’Hisenda, Cristina Rius. Part 
d’aquesta quantitat es destinarà a 
inversions importants per al municipi 
com és la connexió de la ciutat amb el 
Port, una actuació de 932.207 euros 
finançada al 50% amb la Conselleria 
d’Obres Públiques.

Aquest exercici reflecteix un resultat 
pressupostari positiu de 2.712.829,37 
euros i, respecte als terminis de paga·
ment a proveïdors, assenyala un indi·
cador de 5,35 dies de període mitjà de 
pagament global durant el quart tri·
mestre de 2015.

Els resultats de la liquidació reflecteixen 
una baixada del deute respecte a anys 

hem sigut molt prudents per a arribar 
a final d’any amb els millors resultats 
possibles. Ara podem dir que hem sa·
but adaptar·nos al crèdit pressupos·
tari, encara que també és cert que les 
arques municipals hauran d’atendre 
diverses sentències motivades per la 
gestió de corporacions anteriors que 
ens poden obligar a recórrer a algun 
préstec. Això sí, donarem prioritat a les 
inversions que considerem necessàries 
i urgents per als ciutadans de Borriana, 
com és l’avinguda al Port”.

Juntament amb la liquidació de l’Ajun·
tament, s’han presentat també els 
comptes de l’exercici 2015 de l’orga·
nisme autònom Rafel Martí de Viciana, 
que reflecteixen uns romanents de tre·
soreria de 229.291,91 euros i un resul·
tat pressupostari de 56.522,74 euros.

L’alcaldessa de Borriana, Maria Jo·
sep Safont, ha explicat que “aquests 
resultats confirmen que amb esforç, 
honradesa i responsabilitat es pot fer 
una bona gestió econòmica. El nostre 
objectiu és millorar aquestes dades 
durant aquest 2016, un exercici que el 
nostre equip de govern podrà gestio·
nar des del principi i en el qual donarem 
preferència a les necessitats dels ciuta·
dans de Borriana”.

Durant aquest exercici 2015 la gestió 
econòmica de l’equip de govern ha per·
més el cobrament de quantitats impor·
tants com els 500.000 euros dels avals 
de la Societat de Garantia Recíproca o 
els 7.000 en publicitat de la revista El 
Faller i altres de menors com els 1.400 
euros ingressats per la carn de bou.

Al final d’aquest exercici 2015 
l’Ajuntament de Borriana ha reduït  
el seu deute fins al 46,35% amb una 
xifra de 12.910.526,25 d’euros

ACTUALITAT
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L’Ajuntament 
CONSTRUIRÀ 
72 NÍNXOLS 
NOUS AL 
CEMENTERI

L’Ajuntament de Borriana ha tret a 
licitació pública la construcció de 
72 nínxols nous al cementeri mu·
nicipal amb un pressupost base de 
licitació, exclòs l’IVA, de 53.549,72 
euros. 

Segons el plec d’aquest concurs, 
l’únic criteri d’adjudicació serà l’as·
pecte econòmic, de manera que 
l’empresa que presente l’oferta més 
barata s’encarregarà de l’obra. Les 
empreses interessades en la cons·
trucció d’aquests nínxols poden pre·
sentar les sol·licituds de participació 
fins al pròxim dia 22 de març i el ter·
mini d’execució serà d’un mes.

A més d’aquests 72 nínxols, l’Ajun·
tament de Borriana està treballant 
en un projecte d’ampliació del ce·
menteri que es pretén dur a terme 
en 2017 als terrenys contigus al 
cementeri municipal, ja adquirits 
pel consistori. 

El regidor de Cementeri, Vicent Apa·
risi, ha explicat que “l’ampliació del 
cementeri és necessària, d’ací que, 
a més d’aquesta primera licitació, 
estem treballant en un projecte que 
permetrà que es dispose de molts 
més nínxols amb vista a l’any que ve 
amb la seua construcció als terrenys 
annexos al cementeri municipal”. 

Per la seua banda, l’alcaldessa de 
Borriana, Maria Josep Safont, ha 
assenyalat que “en aquesta pri·
mera fase d’ampliació disposarem 
de 72 nínxols nous, però serà en la 
segona fase quan puguem realitzar 
una ampliació en condicions que 
cobrisca les necessitats dels ciuta·
dans de Borriana”.

Borriana  
APROVA UNA DECLARACIÓ 
INSTITUCIONAL EN 
DEFENSA DE LA PESCA

L’Ajuntament de Borriana ha 
aprovat per unanimitat en el Ple 
realitzat al febrer una declaració 
institucional en defensa de la 
pesca per a la seua protecció. 

L’objectiu d’aquesta declaració 
és que es reconega que l’estra·
tègia del sector pesquer de la 
zona segueix la línia de la polí·
tica pesquera europea i que, en 
aquesta línia, es protegisca la 
pesca amb les mesures eficaces 
corresponents.

Tal com explica el regidor Vi·
cente Aparisi, “a la nostra zona 
fa molts anys que el sector 
pesquer va entendre i ha 
mantingut parades bi·
ològiques com a me·
sura per a un desen·
volupament sostenible 
de la pesca, tal com re·
coneix la Unió Europea 
que ha de realitzar·se”.

En aquest sentit, en la 
declaració instituci·
onal se sol·licita 
al Ministeri 
d ’A g r i c u l ·
tura que 

adopte un pla de vedes per a les 
diferents modalitats de pesca, 
d’acord amb el marc normatiu 
europeu, ja que està demostra·
da l’eficàcia de la mesura.

De la mateixa manera, s’insta 
l’esmentat Ministeri al paga·
ment de forma retroactiva de 
les ajudes corresponents a les 
parades biològiques dels anys 
2014 i 2015 realitzades pel 
sector de la província de Cas·
telló segons la programació 
comunitària i que han estat co·
brades pel Govern Central dels 
fons europeus.

ACTUALITAT

 



Cuarteto Nel Cuore  
GUANYA EL VI CONCURS DE MÚSICA  
DE CAMBRA CIUTAT DE BORRIANA

Parades d’artesania, alimenta·
ció, una taverna, demostracions 
d’antics oficis o jocs infantils són 
alguns dels atractius del Mercat 
Medieval de Borriana, que ha con·
vertit la plaça de l’Ajuntament en 
una fira ambientada en l’edat mit·
jana.

Les 50 parades han quedat ins·
tal·lades a la plaça de l’Ajuntament 
i rodalia i en l’entorn del mercat el 
públic assistent ha pogut gaudir de 
diverses actuacions. Personatges 
fantàstics, malabars, xanques, bu·
fons, les danses d’una ballarina i les 

demostracions de màgia i ciència 
han afegit un component d’espec·
tacle a aquest esdeveniment. 

Veïns i visitants s’han acostat a 
aquest mercat medieval que ha 
comptat amb una àmplia oferta 
cultural i comercial adreçada a tots 
els públics. Els més menuts s’han 
divertit en la nòria, les cadires vo·
ladores, els passejos amb poni o la 
ludoteca amb taules de jocs.

Les demostracions amb animals 
s’han convertit en un dels punts 
amb més afluència de públic. Els 

xiquets han quedat fascinats amb 
les exhibicions d’aus rapaces i els 
cavalls.

L’alcaldessa de Borriana, Maria Jo·
sep Safont, ha explicat que “aquesta 
fira suposa un al·licient turístic més 
per a visitar Borriana. A més, l’atrac·
tiu històric del Mercat Medieval el 
converteix en una fantàstica opor·
tunitat per a introduir els nostres 
menuts en l’època medieval”. 

Aquesta fira s’ha celebrat del 19 al 
21 de febrer, coincidint amb les fes·
tes de Sant Blai del municipi. 

Cuarteto Nel Cuore ha estat el gua·
nyador del VI Concurs de Música de 
Cambra Ciutat de Borriana de la Mo·
dalitat B. Aquest quartet, format per 
Manuel Serrano i Júlia Romero al violí, 
Paula Moya a la viola i Samuel Cos·
tilla al violoncel, ha estat el finalista 
d’aquest certamen celebrat a l’Audito·
ri Juan Varea de Borriana els passats 
19, 20 i 21 de febrer.

Cuarteto Nel Cuore s’ha emportat un 
premi d’un concert remunerat amb 
2.000 euros, mentre que el quartet A 
Piacere ha quedat en segon lloc amb 
un premi d’un concert remunerat amb 
800 euros. 

Pel que fa a la Modalitat A, Trio Tami·
sos i Quintet al Vent s’han alçat amb el 
primer lloc i s’han emportat un premi 
compartit de 350 euros. Per la seua 
banda, Quintet al Vent, format majori·
tàriament per membres de la localitat, 
ha aconseguit el Premi Local, valorat 
en 200 euros.

El jurat ha destacat el gran nivell en 
aquesta sisena edició del concurs 
amb músics professionals. L’alcaldes·
sa, Maria Josep Safont, i el regidor de 
Cultura, Vicent Granel, han entregat 
els premis. 

Vicent Granel, a més d’anunciar la ce·
lebració de la setena edició per a l’any 
que ve, ha destacat “el treball realitzat 

pels músics, que han oferit autèntics 
concerts de primer nivell de què Borri·
ana ha gaudit”.

L’Agrupació Filharmònica Borrianen·
ca ha estat l’encarregada d’organitzar 
aquest concurs que comença a tenir un 
renom en el panorama musical valencià 
i que enguany ha comptat amb la col·la·
boració de la Fundació Cañada Blanch. 

BORRIANA TORNA  
A L’EDAT MITJANA AMB 
EL MERCAT MEDIEVAL

ACTUALITAT
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“BORRIANA 
T’ENAMORA” REGALA 
UN VIATGE A PARÍS I 10 
SOPARS ROMÀNTICS

AMPARO SAERA GUANYA EL CONCURS  
DEL CARTELL DE SETMANA SANTA 2016

VÍCTOR MELIÁ DE ALBA 
GUANYA EL CONCURS 
DE CARTELLS DEL DIA 
DE LA DONA

Borriana ja disposa de car·
tell per a les festes de Set·
mana Santa 2016. Es tracta 
de l’obra d’Amparo Saera 
Vila, que ha sigut la fina·
lista de l’onzena edició del 
Concurs de cartells anun·
ciadors de Setmana Santa 
organitzat per l’Ajuntament 
i la Junta de Germandats i 
Confraries del municipi.  

El jurat, format pel regidor 
de Cultura, Vicent Granel, 
la presidenta de la Junta 
de Germandats i Confrari·
es de Setmana Santa, Isa·
mer Blasco, Juan Bertrán, 
vicepresident de la Junta, 

Pedro Cid, consiliari de la 
Junta, i Vicent Guerola, com 
a professional del disseny 
i arts gràfiques, ha decidit 
per unanimitat concedir el 
premi al treball d’Amparo 
Saera, que ha rebut el pri·
mer premi dotat amb 300 
euros. 

El concurs ha rebut un 
total de deu propostes 
gràfiques per a il·lustrar 
aquestes festes religioses, 
les quals havien de tractar 
la temàtica de la Setmana 
Santa i els passos que es 
representen. Els criteris de 
selecció estan basats en 

l’originalitat, l’impacte vi·
sual, l’eficàcia anunciadora, 
la qualitat gràfica, la trans·
missió de la idea reflecti·
da, així com les condicions 
de reproducció i edició. El 
Pregó de Setmana Santa 

de Borriana ja ha donat inici 
a aquestes festes religioses 
amb el concert de l’Orques·
tra Simfònica de l’Agrupació 
Filharmònica Borrianenca i 
el Cor Carnevale a la parrò·
quia de Maria Auxiliadora.

Gloria Domingo, Teresa Usó, 
Eva M. Monfort, Fani Fuen·
tes, Elena Jigaic, Elena Llopis, 
Eva Calpe, Adrián Arenas, Elia 
Peña, Rosa M. Fabregat i Car·
mina Palomero han estat les 
guanyadores del sorteig “Bor·
riana t’enamora”, una cam·
panya desenvolupada per la 
Federació de Comerç i l’Ajun·
tament de Borriana entre el 
26 de gener i el 14 de febrer. 

La iniciativa ha regalat un vi·
atge a París, que ha sigut per 

a Gloria Domingo, i 10 sopars 
romàntics entre els compra·
dors de Borriana que han di·
positat paperetes amb les se·
ues dades a les urnes reparti·
des en diferents establiments 
de la localitat.

Les paperetes guanyadores 
han estat segellades a la pas·
tisseria La Palma, El Albero, 
restaurant l’Orà, Savarin, piz·
zeria Roma, pizzeria Don Pepe, 
Brisamar II, Pinocchio, Alemi, 
Casa Pepe i Nàutic de Borriana.

Víctor Meliá de Alba ha 
sigut el guanyador del 
I Concurs de cartells 
Dia Internacional de la 
Dona de Borriana, que 
se celebra el 8 de març. 
Els membres del jurat, 
integrat per Inma Car·
da, regidora d’Igualtat; 

José Peris, director cre·
atiu; Ana Garrido, agent 
d’igualtat Infodona, i 
Rafa Marañón, tècnic de 
Cultura de l’Ajuntament, 
han valorat un total de 
12 obres presentades. 
El guanyador ha rebut un 
premi de 300 euros. 

CULTURA

 



ELS AFICCIONATS A LA 
GALOTXA GAUDEIXEN 
DE L’II TROFEU DE 
PILOTA VALENCIANA 
SANT BLAI

El II Trofeu de pilota valenciana Sant Blai ha reunit al 
carrer de Sant Pere Pasqual de Borriana un nombrós 
públic que ha gaudit de l’espectacularitat d’aquesta ex·
hibició esportiva de pilota valenciana en la modalitat de 
galotxa.

Aquest campionat, organitzat pel Club de Pilota Valen·
ciana de Borriana en col·laboració amb l’Ajuntament i la 
Diputació, ha enfrontat sis clubs de pilota de la provín·
cia de Castelló, dos conjunts locals i quatre procedents 
d’Almassora, Castelló, Onda i Vila·real. 

El club de Borriana A, format per Juan, Juanjo i Guiller·
mo, i l’equip de Castelló, compost per Carles, Barrina 
i Rafa, s’han disputat la primera semifinal d’aquest 
campionat celebrat el 14 de febrer en què es va impo·
sar el conjunt local. 

La segona semifinal ha enfrontat el club d’Onda, format 
per Javi, Paco i José, i l’equip de Borriana B, amb Andrés, 
Puchol i Cristian, mentre que la gran final s’ha disputat 
entre el Borriana A i l’Onda. Després d’una intensa par·
tida a cinc jocs, l’equip d’Onda s’ha proclamat vencedor 
d’aquest II Trofeu de pilota valenciana Sant Blai.

El regidor d’Esports, Vicent Granel, ha entregat els pre·
mis i ha destacat que “amb aquestes exhibicions espor·
tives pretenem que la gent de Borriana conega aquest 
esport d’una manera més pròxima, per això traiem el 
trinquet al carrer en aquest campionat de galotxa”. 

L’AJUNTAMENT FIRMA 
EL CONVENI ESPORTIU 
PLA PATI AMB 12 
CENTRES EDUCATIUS 
L’alcaldessa de Borriana, Ma·
ria Josep Safont, i el regidor 
d’Esports, Vicent Granel, han 
firmat un conveni de col·labo·
ració amb 12 centres educa·
tius del municipi per involu·
crar·los en el Pla de promoció 
d’activitats físiques i espor·
tives en edat escolar, també 
conegut com el Pla PATI.

En la firma del conveni també 
han estat presents els direc·
tors de col·legis i instituts de 
Borriana, així com els presi·
dents i presidentes de les as·
sociacions de mares i pares 
d’alumnes, parts que es com·
prometen així al desenvolu·
pament físic dels escolars.

El pla PATI, amb una vigèn·
cia de sis anys (2014·2020), 
té com a objectiu fomentar 
hàbits saludables entre els 
escolars de Borriana des de 
la pràctica esportiva i inculcar 
en ells els valors intrínsecs de 
l’esport no competitiu. 

De fet, des de la seua posada 
en marxa s’ha detectat un no·
table increment en els grups 
d’esport escolar formats als 
distints centres educatius i un 
repunt en la xifra total d’alum·
nes matriculats als col·legis 
adherits que practiquen acti·
vitat física de manera regular. 

Aquest pla estratègic, desen·
volupat pel Servei Municipal 
d’Esports seguint les direc·
trius marcades pel Consell 
Superior d’Esports i avalat 
per la Generalitat Valenciana, 
és pioner a la Comunitat Va·
lenciana i va ser aprovat de 
forma unànime en el ple or·
dinari de setembre de 2014. 

El regidor d’Esports, Vicent 
Granel, ha destacat que “cre·
iem que és essencial que la 
pràctica de l’esport s’incen·
tive des dels mateixos cen·
tres educatius. Amb la firma 
d’aquest conveni estem fo·
mentant en els nostres joves 
hàbits de vida saludables”.

CULTURA
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LA POLICIA 
LOCAL 
RECUPERA 
2.100 KG DE 
TARONGES 
ROBADES 

La Policia Local ha recuperat 2.100 
kg de taronges robades als horts 
del terme municipal en el que por·
tem d’any. Aquest mes de febrer 
els agents han confiscat 600 kg de 
taronges a la partida del Marge i 
1.500 kg a la carretera de Jaumet el 
Comandant.

En ambdós casos els efectius de 
la Policia Local, avisats per l’agent 
de la guarderia rural, van sorpren·
dre un grup de persones recollint 
taronges en un hort sense l’auto·
rització pertinent. Els agents van 
poder confirmar les sospites de 
l’agent de guarderia rural i compro·
var in situ que, tant a la partida del 
Marge com a la carretera de Jaumet 
el Comandant, s’havien robat 600 i 
1.500 kg de taronges de la varietat 
navelate respectivament. 

En demanar·los la documentació, 
els autors dels robatoris van aportar 
una autorització per a agafar taron·
ges del sòl, quan realment es tro·
baven recollint taronges de l’arbre 
en un hort que no corresponia amb 
l’especificat en l’autorització. Se·
gons pareix, el modus operandi dels 
dos grups era aprofitar una autorit·
zació per a robar en horts contigus. 
Ara la investigació dels fets està en 
mans de la Guàrdia Civil.

EL TWITTER DE LA 
POLICIA LOCAL SUPERA 
ELS 1.000 SEGUIDORS

DOS NOUS INSPECTORS  
EN LA POLICIA LOCAL

El compte de Twitter de la Policia Local 
de Borriana ha superat la xifra de 1.000 
seguidors recentment, una xifra que, 
en proporció al nombre d’habitants del 
municipi, es tradueix en el fet que un de 
cada 35 veïns segueix aquest compte.

El compte de Twitter de la Policia Lo·
cal de Borriana, creat el 25 de febrer de 
2014, és pioner a la província de Caste·
lló, ja que la resta de cossos de Policia 
Local no estan presents en aquesta xar·
xa social. La Policia Local de València sí 
que disposa de compte en Twitter i són 
seguits per un de cada 75 habitants. 

La Policia Local de Borriana, que utilitza 
el nom d’usuari @poli_burriana, publica 
tuits diàriament sobre notícies d’inte·
rés, consells de seguretat, campanyes 
de conscienciació, tràmits, serveis, així 

com informació útil de talls de carrers, 
actes en via pública que afecten la cir·
culació de vehicles o proves esportives. 
Els seus seguidors responen a un perfil 
molt variat, perquè són particulars, as·
sociacions esportives, culturals, falles, 
altres administracions i policies locals.

Aquest cos de seguretat també dis·
posa de web propi, que pot consul·
tar·se en l’adreça www.policialocal·
burriana.es, i que ha rebut més de 
39.000 visites.

Oferint informació d’interés i utilitat 
per als veïns en les xarxes socials, la 
Policia Local de Borriana pretén acos·
tar·se a la societat i millorar el seu 
servei mostrant·se com una institució 
moderna i integrada en aquesta socie·
tat a la qual serveix.

La Policia Local de Borriana compta amb 
dos nous inspectors en la seua plantilla. 
Es tracta de Salvador Enrique Gallardo 
Vibó i Javier Santolaya Camarero, que 
s’han incorporat com a número 3 i 4 en 
l’escala tècnica d’aquest cos, que suma 
82 efectius en l’actualitat. 

L’alcaldessa, Maria Josep Safont, el re·
gidor de Seguretat, Javier Gual, així com 
diversos membres de la corporació mu·
nicipal han estat presents en les seues 
preses de possessió. Els dos nous ins·
pectors han rebut els galons de mans 
de l’alcaldessa de la localitat. 
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Les falles Barri La Mercé  
I QUARTS DE CALATRAVA GUANYEN 
ELS PREMIS AL NINOT INDULTAT
Borriana ja ha triat els ninots indul·
tats que se salvaran del foc la nit de 
la Cremada. Es tracta dels monu·
ments de les falles Barri La Mercé i 
Quarts de Calatrava, guanyadores 
del premi al ninot indultat i al ninot 
indultat infantil respectivament.

El Centre Municipal de Cultura La 
Mercé ha acollit la inauguració de 
l’Exposició del Ninot i Ninot Infan·
til amb la presència de l’alcaldessa 
del municipi, Maria Josep Safont; la 
regidora de Festes, Lluïsa Monfer·
rer; la reina fallera, Laura Conde; la 
reina fallera infantil, Marina Mon·
ferrer, i els màxims representants 
de la Junta Local Fallera i de les 19 
comissions. 

Després de l’inici d’aquest acte en 
què queden exposats els ninots rea·
litzats per cada una de les 19 comis·
sions, s’ha donat a conéixer el nom 
dels guanyadors. Les reines falleres 
han estat les encarregades de co·
municar el veredicte del jurat, for·
mat per integrants de les 19 falles, 
a les comissions premiades i els han 
entregat l’estendard corresponent. 

L’alcaldessa de Borriana, Maria Jo·
sep Safont, ha invitat els veïns del 
municipi a visitar aquesta exposició. 
“L’Exposició del Ninot és una fantàs·
tica mostra de la creativitat i l’enginy 
de les comissions falleres. Sens dub·
te, aquesta és una bona oportunitat 
per a gaudir del treball dels artistes 
fallers i per a conéixer les obres que 
se salvaran de la Cremada”.  

Els dos ninots que se salvaran del 
foc són obres de Loren Fandos, ar·
tista del monument indultat de la 
falla La Mercé, i de Paco Fuentes, 
autor del ninot indultat infantil de 
Quarts de Calatrava.

L’equip artístic faller de Loren Fan·
dos ha dissenyat un monument que 
representa una figura central abi·
llada amb indumentària pròpia del 
carnestoltes en tons rosa, morat i 
blanc, mentre que el ninot indultat 
infantil de Paco Fuentes representa 
un conjunt amb el monument cen·
tral de la fallera infantil asseguda en 
una cadira envoltada d’altres fallers, 

una mascota i algun personatge 
fantàstic. 

La regidora de Festes, Lluïsa Mon·
ferrer, ha felicitat els premiats i ha 
agraït a totes les comissions falleres 
l’esforç realitzat. “En aquesta expo·
sició hem comprovat en cada un dels 
ninots el fantàstic treball realitzat 
per cada una de les comissions, a les 
quals agraïm el seu esforç”.

ESPORTS
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CEAM 
Des del CEAM Borriana ens hem 
unit a la campanya que des de la 
Fundació Espanyola del Cor es rea·
litza amb l’ànim de prevenir els hà·
bits que incideixen en l’aparició de 
malalties cardiovasculars. El coles·
terol, el tabaquisme, el sedentaris·
me, l’apatia i l’absència de relacions 
socials, entre altres, augmenten el 
risc de patir·les.

Les malalties cardiovasculars (MCV) 
són la primera causa de mortalitat 
a Espanya; segons les estadísti·
ques de 2006, aquestes suposen 
el 32,5% de les defuncions i són la 
primera causa de mort en les do·
nes, mentre que en els homes són 
la segona per darrere dels tumors. 
A pesar de les xifres, la major part 
de riscos són de sobra coneguts i 
afortunadament poden ser modifi·
cats. La nostra campanya divulgati·
va intenta reforçar el manteniment 
i la creació d’hàbits saludables a 
través de la participació en les di·
verses activitats que realitzem, a 
més de l’assessorament per part 
dels professionals de la salut que 
formen part del projecte, i amb això 
millorar la qualitat i l’expectativa de 
vida dels usuaris

Pròximament iniciarem un cicle de 
xarrades i conferències que faciliten 
el coneixement més en profunditat 
del tema i que servisquen de colofó 
a la campanya “Cuida el teu cor”.

Al mes d’abril ens preparem per a 
la presentació del llibre Històries 
de tardor per a totes les estacions, 
escrit pels participants del taller de 
Grans Lectors i continuació del seu 

primer llibre: Contes de tardor per a 
primavera.

Des d’aquest espai aprofitem per 
a comunicar que, amb motiu de les 
festivitats pròximes, Falles i Setma·

Carrer d’Ausiàs March, 12
964 334 090
F. 964 334 091CEAM 

BORRIANA

Borriana
na Santa, del 16 de març al 4 d’abril 
inclusivament, no hi haurà tallers de 
formació al nostre centre. Tots els 
altres serveis funcionaran amb nor·
malitat.

actualitat

 



Carrer d’Ausiàs March, 12

Borriana
Les dones i els homes, naixem o ens 
fem? La filòsofa francesa Simone de 
Beauvoir apostava per la sego·
na opció. És a dir, des que naixem 
se’ns assigna models diferents per 
a dones i per a homes.

Els estereotips són les caracterís·
tiques que una societat atribueix a 
les persones segons el seu sexe, és 
a dir, ens posen etiquetes al nàixer 
que ens condicionen la vida. Així, es 
diu que les xiquetes són més sensi·
bles, més dolces, submises, dèbils, 
dependents... Per la seua banda, 
als xiquets se’ls associa amb la for·
ça, el valor, la competitivitat, inde·
pendència...

Però aquestes atribucions no fan 
més que limitar les vides de les 
persones i la societat s’encarrega 
de sancionar aquells que no vull·
guen assumir els rols que els han 
atribuït. Hi ha prou d’observar a què 
juguen els xiquets i a què juguen les 
xiquetes i quina relació guarda amb 
les tasques que exerceixen els ho·
mes i les dones adultes, per a com·
provar que açò és així.

Per aquest motiu, és important que 
pares i mares reflexionen sobre els 
models que aprenen els seus fills 
i filles. La televisió, a través dels 
anuncis, mostra les dones com 
frívoles (obsessionades amb les 
compres...); com objectes (el cos nu 
de les dones s’utilitza per a vendre 
qualsevol cosa); o com cuidadores 
de la llar (responsabilitzant·se dels 
xiquets o xiquetes o de la neteja 
de la casa). Per la seua banda, els 
homes estan representats com tri·
omfadors (en els negocis, conduint 
un tot terreny...). El mateix succe·
eix amb les sèries de televisió, les 
pel·lícules (la xica sempre ha de ser 

rescatada pel protagonista), els 
contes (les xiquetes tenen reservat 
el lloc de princeses apocades).

També és curiós comprovar com 
conductes que es premien en els 
homes (com la de ser pare a l’hora 
de ser contractat en una empresa), 
es castiguen en el cas de les dones 
(ser mare és un problema a l’hora 
de ser contractada o de promocio·
nar en una empresa).

Un altre tema important en l’edu·
cació de xiquets i xiquetes és el dels 
joguets. Cal tindre clar que l’objec·
tiu d’aquestos és el de fer xalar. 
Així, quan parlem de joguets sexis·
tes, no es parla d’imposar als xi·
quets que juguen amb nines i a les 
xiquetes que juguen amb camions. 

La clau està a oferir·los nous models 
que els permeten trencar les barreres 
estrictes, fomentar la curiositat amb 
el que desconeix. Quan a un xiquet 
l’insulten dient·li “xiqueta” per jugar 
amb joguets de xiques, per un portar 
un jersei de color rosa, ell aprén que 
si vol formar part del grup no ha de 
tornar a fer·ho. Aquest aprenentatge 
varia si patrons masculins que ell ad·
mira, com son pare, realitzen de bon 
grat estes activitats.

A més, els anuncis de joguets con·
tinuen reflectint la societat de fa 20 
anys. Els pares del segle XXI sí que 
cuiden els seus bebés, mentre que 
els ninos i tots els seus accessoris 
estan destinats exclusivament per 
a xiquetes. Els anuncis de cotxes de 
joguet busquen només els homes; 
en canvi, la majoria de les xiques es 
trauen el permís de conduir al com·
plir els 18 anys. 

Però un dels aspectes més relle·
vants d’apostar en educació per la 

igualtat és que, d’aquesta mane·
ra, s’està invertint en prevenció de 
violència de gènere. Hem de tin·
dre en compte que la violència de 
gènere es dirigeix cap a les dones 
amb l’objecte de mantindre o incre·
mentar la seua subordinació res·
pecte als homes.

Només si eduquem homes i do·
nes lliures podran rebutjar aquesta 
classe de situacions violentes, que 
no es donen quan tota la societat 
assumeix la igualtat.

EVA BOIX BELTRAN. Agent 
d’igualtat.

Ajuntament de Borriana 
Atenció psicopedagògica l 

a primera infancia

ADI. SERVEI D’ATENCIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT INFANTIL
(ABANS DE L’ENTRADA A L’ESCOLA) REGIDORIA D’EDUCACIÓ
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Tot va començar quan José, el fill de 
Francisco i Mireya, a l’edat de tres 
anys, va començar a perdre la fun·
ció renal. Després de repetides con·
sultes i exàmens sense una avalua·
ció precisa, va arribar el diagnòstic 
definitiu. José tenia SHUa, la síndro·
me hemolítica urèmíca atípica. Una 
malaltia rara, que ataca els òrgans 
vitals, sobretot el ronyó, i que a Es·
panya afecta ja unes quatre·centes 
persones.

Des d’aquell dia, Mireya i Francisco, 
veïns de Borriana, van iniciar una 
lluita per explorar i saber més so·
bre aquesta malaltia. Així, i després 
de recórrer una bona part del món 
i recollir l’atenció i col·laboració dels 
professionals de la medicina d’Es·
panya, França, el Canadà, Itàlia, el 
Regne Unit, Àustria o Alemanya, 
entre altres països, en 2012 es van 
decidir a fundar l’Associació Síndro·
me Hemolítica Urèmica Atípica (AS·
HUA), que té la seu a Borriana, però 
que és d’àmbit nacional. Des d’ací 
ofereixen col·laboració i informació 
a tots els pacients i familiars espa·
nyols, i també de part de l’estranger.

“La voluntat de divulgar informació 
a qualsevol família que en puga ne·
cessitar” és la base de la seua in·
quietud, com bé diuen ells. Aquesta 
tenacitat i aquest esforç els va por·
tar en 2013 a ser els impulsors de 
l’aHUS Alliance, el col·lectiu mundi·
al que reuneix persones afectades 
per aquesta malaltia als cinc con·
tinents amb l’objectiu d’intercan·
viar experiències i unir esforços i 
recursos per a defendre millor els 
drets dels pacients en tot el món. 
La coordinació d’aquest col·lectiu 
va permetre l’any passat declarar 
i commemorar el 24 de setembre 
com el Dia Internacional del SHUa 
per primera vegada. 

Aquesta síndrome és una malaltia 
ultrarara, molt poc freqüent i també 
molt greu, ja que pot causar la mort. 
Causa un risc permanent de trom·
bosi en qualsevol òrgan, des dels 
ronyons fins al cor, els pulmons o 
el cervell i, per això, les primeres 48 
hores són vitals en el diagnòstic i el 
tractament, perquè una ràpida ac·
tuació suposa evitar la pèrdua d’òr·
gans i fins i tot la vida del pacient.

En els últims anys, i gràcies a la 
col·laboració amb diverses entitats 
com Alcer, la Societat Espanyola de 
Nefrologia o centres sanitaris com 
La Fe, a València, La Paz, a Madrid, 
o Vall d’Hebron o Hospital Clínic, a 
Barcelona, Ashua ha organitzat di·
verses trobades entre pacients, fa·
miliars, investigadors i personal sa·
nitari. Els avanços en la investiga·
ció han propiciat que, des de 2011, 
el SHUa siga una de les poques 
malalties ultrarares que disposa 
d’un tractament eficaç, anome·
nat eculizumab. Un dels objectius 
de totes les associacions de paci·
ents és garantir l’accés equitatiu a 
aquest fàrmac, independentment 
del lloc de residència de la persona 
malalta. 

Durant els quasi quatre anys 
d’existència, l’Associació ha estat 
molt activa, sent un dels seus tre·
balls estrella la polsera personal 
d’ASHUA, un braçalet que emma·
gatzema l’historial mèdic del pa·
cient a través d’un codi QR, a què 
s’accedeix a través d’un telèfon in·
tel·ligent o una tauleta. Aquest fet 
permet que, en cas d’emergència, 
el metge conega de forma immedi·
ata l’historial de la persona malal·
ta i puga atendre·la amb celeritat. 
Aquest element, creat exclusiva·
ment per ASHUA, ha estat guardo·
nat amb el premi Somos Pacientes, 
en la gala celebrada al desembre 
a Madrid. Un altre dels reconeixe·
ments que ha obtingut l’associació 
enguany ha estat la denominació 
com a entitat d’utilitat pública, per 
part del Ministeri de l’Interior, que 
reconeix el treball, la serietat, la 
transparència i la recerca de l’inte·
rés general en les actuacions dutes 
a terme pel col·lectiu.

ASHUA
(ASSOCIACIÓ SÍNDROME 
HEMOLÍTICA URÈMICA ATÍPICA)
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UN POC D’HISTÒRIA 

Al curs 2005·2006 naixia al Centre Mu·
nicipal de les Arts Rafel Martí de Viciana 
l’activitat Primers Sons, Primers Movi·
ments que hui considerem l’embrió de 
l’actual Jardí Artístic. El centre en eixe 
moment creixia ràpidament en alum·
nat i professorat i aquest, molt jove 
en eixe temps, tenia la inquietud de no 
quedar·se enclaustrat en la docència 
clàssica i reglada de les arts; hi havia 
una inquietud per fer de l’aprenentatge 
artístic una vivència personal oberta a 
tota la població, especialment als més 
menuts, alumnat el qual comptava 
amb una oferta artística i cultural molt 
limitada i, sovint, pensada des dels es·
quemes de l’ensenyament tradicional.

Així que les professores Anna Piquer 
i Olga Martínez van començar aques·
ta activitat de Primers Sons, Primers 
Moviments que partia de la música i 
de la dansa per a reunir xiquets i xi·
quetes de 0 a 3 anys amb els seus 
pares i les seues mares els dissabtes 
en una classe que de manera conjunta 
constituïa la primera iniciació d’aquest 
alumnat en les arts.

Molt prompte ens vam adonar de la 
necessitat d’articular un aprenentat·
ge mixt de les arts, al principi música i 
dansa, després també arts plàstiques; 
l’aprenentatge de aquestes disciplines 
en les edats primerenques necessita·
va un enfoque diferent, més vital: les 
arts enteses com una comunicació, 
com una forma de coneixement, de 
desenvolupament personal i col·lectiu, 
de relació creativa amb la realitat...

Al curs 2006·2007 ja vam anomenar 
l’activitat Jardí Artístic i estava dirigida 
a alumnat de 0 a 3 (amb els pares) i 
de 4 a 7 a soles, i comprenia les dis·
ciplines de música i dansa. Al curs 

2007·08 es van incloure les arts plàs·
tiques als anys 4 i 5 i finalment, el curs 
2008·09 l’activitat va consolidar·se 
tal com hui la coneixem.

UNA ACTIVITAT INNOVADORA  
A LA PROVÍNCIA

Des de llavors, el Jardí Artístic és sense 
dubte una de les activitats més valora·
des del Centre. L’èxit del Jardí Artístic és 
una barreja de circumstàncies que po·
dríem resumir en els següents punts:

·  Es tracta d’una activitat de formació 
artística i cultural difícil de trobar per 
alumnat d’aquestes edats, innova·
dora pel seu enfoque d’ensenya·
ment de les disciplines artístiques i 
per la seua visió multidisciplinària.

·  La capacitació i formació del profes·
sorat (tots amb titulació superior), 
a més de la seua inquietud, han fet 
d’aquesta activitat un projecte pe·
dagògic sòlid i singular.

·  L’aposta de l’Ajuntament pel Centre ha 
fet que, no obstant les circumstànci·
es econòmiques, les taxes han romàs 
a un preu abastable (actualment 19€ 
mensuals aproximadament).

Aquest caràcter innovador i singular 
és reconegut al voltant de la comarca 
tant per alumnes d’altres pobles com 
per altres Ajuntaments que s’han fixat 

en aquesta experiència per tal de po·
der reproduir·la als seus municipis.

CELEBREM 10 ANYS  
DE JARDÍ ARTÍSTIC A BORRIANA

Des del curs 2005·2006 fins a l’ac·
tual curs 2015·2016 ja han passat 
deu anys en els quals alumnes com 
Guillem, Miguel, Maria, Pablo o David 
que ens han acompanyat des del nai·
xement de l’activitat i ara estan estu·
diant música, dansa o arts plàstiques 
també al centre.

Celebrem que continuem, que és una 
activitat sòlida i volguda per la ciutada·
nia de Borriana, «el que teniu ací és una 
sort» sembla que és el mantra de molts 
alumnes que vénen de fora del poble.

Així que enguany podreu gaudir de di·
verses activitats (un gran espectacle 
a maig, unes jornades pedagògiques, 
activitats al centre amb l’alumnat...) per 
celebrar aquests deu anys de Jardí Ar·
tístic i esteu tots i totes invitats.

Deu anys de Jardí Artístic no és res i 
amb vosaltres ens quedem molts 
més!

DEU ANYS DE JARDÍ 
ARTÍSTIC A BORRIANA
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ACODIS

Un dels aspectes primordials, i al qual 
normalment no es dóna la importàn·
cia deguda, per al correcte desen·
volupament i benestar de qualsevol 
persona és el gaudi d’espais d’oci i de 
temps lliure adaptats a la seua edat.

En el cas de les persones amb disca·
pacitat, veiem que les barreres físi·
ques, les dificultats de transport i de 
mobilitat, els estereotips, les barre·
res mentals i les pors que a tots ens 
genera la relació amb “el diferent”, 
ho fan a vegades molt difícil. Per 
això des d’ACODIS estem treballant 
per oferir una sèrie d’activitats d’oci 
accessible (visita a les falles en grup, 
ruta de la tapa, un viatge cultural a 
Terol, una trobada autonòmica de 
persones amb discapacitat, etc.), 
totes elles destinades a persones 
amb discapacitat, familiars, amics i 
a tot aquell que desitge unir·s’hi.

Si desitges més informació i tens 
interés a participar·hi, pots contac·
tar amb nosaltres:

•   Manolita Andres  
(presidenta d’ACODIS)

   619 345 148

 
manuelandresmarti@hotmail.com

Aprofitem per a agrair a l’equip 
directiu de l’IES Jaume I l’organit·
zació de l’exhibició de boccia que 
es realitzarà el 10 de març a les 
11.30 hores amb els alumnes del 
centre ocupacional La Costera de 
Xàtiva.

La boccia és un esport que prac·
tiquen persones en cadira de ro·
des que tenen paràlisi cerebral o 
discapacitat física severa. Es juga 
de forma individual, per parelles o 
equips sobre una pista rectangu·
lar en què els jugadors tracten de 
llançar les seues boles tan a prop 
com siga possible de la pilota blan·
ca que serveix d’objectiu, al mateix 
temps que intenten allunyar les 
dels seus rivals en un exercici con·
tinu de tensió i precisió.

CULTURA

 



Otra Manera DE GOBERNAR

Tal y como va avanzando la legislatura, queda patente que 
los Socialistas estamos llevando a cabo otra manera de 
gobernar, unas formas que se basan, fundamentalmente, 

en cumplir nuestra palabra y trabajar por y para los ciudadanos, 
solventando, en la medida de nuestras posibilidades, los pro·
blemas que se nos plantean; y es porque este Ayuntamiento, 
desde la propia alcaldía, tiene abiertas sus puertas a todos y a 
todos se escucha.

Así, frente a la herencia recibida de las anteriores corporaciones del 
PP, gracias a quienes tendremos que pagar elevadísimas cantida·
des, entre otras, con las últimas Sentencias derivadas de la expro·
piación de la papelera o de privar a la cadena SER de la pertinente 
aportación económica que, según sentencia judicial le corresponde, 
o con los préstamos que aún quedan pendientes –y lo que dura·
rán· para abonar los fastos de la gran época del despilfarro PoPu·
lar (por no hablar de los miles de euros perdidos en la carpa de la 
fórmula uno, el autobús de Burgos, o los gastos publicitarios, entre 
otros muchos); pues bien, frente a esta perversa herencia los So·
cialistas aportamos la tan necesaria cordura de atender las verda·
deras necesidades de nuestros vecinos: construir colegios, remo·
delar la avenida del puerto, hacer funcionar la “xarxa de llibres”, lo 
cual supone claramente invertir en futuro y en derechos.

Como decíamos al principio, se trata de otra manera de gobernar: 
gobernar por y para las personas y no para y por los intereses de 
unos cuantos.

Por eso, porque pensamos en todos, seguimos en la brecha para 
que la “xarxa de llibres” sea un verdadero éxito, como lo está sien·
do, y para que los servicios básicos lleguen a todos; para que las 
ayudas por la pobreza energética, donde hemos suplementado la 
plantilla para atender lo más rápido posible las demandas ciuda·
danas, puedan realmente servir para aquello para lo que fueron 
creadas, etc.

Siempre hemos dicho que no queremos dejar a nadie fuera, que no 
lo vamos a permitir, y no lo haremos, porque creemos en Burriana 
y en sus posibilidades.

EFECTIVIDAD POLICIAL
Otro asunto que queríamos destacar en este artículo es el de la 
efectividad policial. Y es que a pesar del descrédito que se ha que·
rido sembrar al respecto, desde estas líneas queremos felicitar a la 
Guardería Rural, al equipo Roca de la Guardia Civil y a la Policía Lo·
cal de Burriana, por las numerosas incautaciones de naranjas que 
han realizado durante el pasado mes de febrero y el actual marzo, 
superando con creces los 4.000 kilogramos, siendo una cifra sen·
siblemente más elevada que en anteriores ocasiones. En otras pa·
labras: se ha mejorado mucho.

Este año, la manera de realizar la tradicional campaña de la reco·
lección de naranja y control de transporte se ha hecho de modo 
más efectivo, al determinar que una patrulla policial se dedicara 
en exclusiva a la vigilancia del término agrícola. Así, su coordina·

ción con la benemérita y la Guardería Rural (quien ha advertido de 
las sustracciones rápidamente) han hecho posible estas exitosas 
intervenciones, generando menos perjuicios a los propietarios de 
los huertos, con los efectos positivos que ello conlleva, además de 
sentar líneas de investigación coordinada para evitar otras sustrac·
ciones.

Se trata sin duda de un caso de efectividad policial que no debe 
pasarnos desapercibido, y por eso desde la Concejalía correspon·
diente se va a seguir trabajando para potenciar medios y, sobre 
todo, organización policial, en aras a conseguir un cuadrante aún 
más eficaz, buscando siempre el consenso con la plantilla, a quien 
corresponde, en lo fundamental, el éxito alcanzado en la citada 
campaña. GRACIAS.

VIVE LAS FALLAS
Mientras se escriben estas líneas, nos hallamos inmersos en el 
tradicional calendario fallero. Unas fechas sin duda entrañables y 
que marcan la identidad de nuestra Ciudad, pues qué duda cabe 
que Borriana no sería la misma sin las fallas, y las fallas no serían 
las mismas sin Borriana.

Queremos destacar que este año se han recuperado, a demanda 
de los ciudadanos, el baile posterior a la cabalgata del “ninot” del 
sábado –que además se celebró sin incidencias reseñables·, por·
que entendemos que la fiesta es de todos y es nuestra obligación 
dar alternativas y ocio a todos. Desde aquí pues, queremos felicitar 
también a todos por el civismo del que hicieron gala estos días.

Se recupera igualmente el concurso de dibujo para los más pe·
queños, el día 16 de marzo, además de la “mascletà” nocturna 
que se celebrará la noche de la “plantà”. Destacando además que, 
por primera vez, el libro fallero de Borriana, aparece en el presu·
puesto municipal y se halla perfectamente regulado, a través de 
precios públicos en las publicidades, dejando constancia del buen 
hacer que consiste en la transparencia máxima que deben tener 
las cuentas públicas, para que no quepa sombra de duda de en qué 
se gasta o no el dinero.

Amigos, vecinos y falleros, como despedida, de corazón, les desea·
mos que pasen unas muy felices fallas, donde una vez más, ade·
más de arte y tradición, se ponga en valor que Borriana es Ciudad 
de acogida.

OPINIÓ
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Treball i Ganes 

Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
compromisperborriana@hotmail.com

Compromís segueix treballant amb més 
ganes que mai, i mes darrere mes es 
veuen els resultats d’un treball que es 

reflecteix al carrer. Passat el mes de febrer, Bor·
riana ha disfrutat d’unes festes patronals amb 
una programació repleta d’actes. Des dels més 
tradicionals, als més novedosos, la música, art, 
dansa, gastronomia i tradicions han estat lliga·
des de la mà. Això no ha impedit que seguim 
treballant, i demostrem que la societat borria·
nenca té més ganes que mai d’eixir al carrer i 
recuperar una Borriana que estava adormida. 
Aquest mes, a més a més, de les falles, arribarà 
a Borriana el Museu Mòbil a l’Aire Lliure, MUMO, 
que aproparà a tots els més menuts de la ciu·
tat l’art contemporani de primera mà. Borriana 
acollirà durant dos setmanes aquest museu 
que ajudarà a interpretar l’art i apropar la cultu·
ra als alumnes de Primària de tots els centres. 
Treballar la cultura des de la base és una de les 
prioritats, i si primer ho varem aconseguir amb 
l’exposició de Traver Calzada, ara és dona un 
pas més amb el museu d’art contemporani.

El treball es mostra cada dia, i la Setmana de 
la Dona és un dels canvis significatius dins de 
la programació de la nostra ciutat. Des de fa 
molts anys, els actes per reivindicar el paper de 
la dona en la societat valenciana havien estat 
oblidats, i ara tornen amb la col·laboració de 
l’associació de veïns del Port i la Federació del 
Comerç de Burriana com a pesa fonamental. 
Xerrades, cinema, contacontes, reconeixe·
ments a dones de Borriana, i la primera Cursa 
de la Dona, que donarà visibilitat, però el més 
important, aconseguirà reunir al col·lectiu feme·
ní de la nostra ciutat en un mateix acte. Actes 
reivindicatius i necessaris per a construir una 
societat molt més igualitària, compromesa 
amb l’empoderament i en la defensa dels drets 
de les dones.

L’esport és una altra de les peces claus en els 
veïns i veïnes de Borriana. La firma del conve·
ni del Pla PATI en els centres educatius i Am·
pes de la ciutat dona un pas més per a que els 
més menuts de la nostra població tinguen uns 
hàbits físics i saludables idonis. Les escoles es·
portives, com el bàsquet i futbol sala, han sigut 
l’inici de les competicions escolars recuperades 
gràcies al treball entre clubs i SME. 

Amb totes aquestes activitats no hem deixat 
de treballar en el futur de Borriana. La carre·
tera del Port és convertirà en un bulevard que 
connectarà el casc urbà en la zona marítima, 

amb un zona de passeig, altra per a bicicletes, 
i una última per a tràfic rodat. A partir del mes 
de setembre arrancaran unes obres esperades 
per tots els veïns i veïnes, farts de veure que no 
hi havia una connexió digna entre les dos zo·
nes socials i econòmiques de la nostra ciutat. El 
projecte Golf Sant Gregori ha de tindre soluci·
ons positives per al nostre poble, i treballem per 
aconseguir el resultat millor per a Borriana.

Per a Compromís el vertader esforç turístic i 
més amb el potencial que disposa Borriana, 
és el d’atraure inversors hotelers que confien 
en tots els excel·lents atractius que disposem: 
platja, gastronomia i perfectes instal·lacions 
nàutiques, perquè el projecte arribe a bon port 
i puguem acollir tot aqueix valuós turisme de 
famílies i esports nàutics que afegiran un plus 
especial i d’extrema qualitat a la nostra ciutat. 
Treballem en busca d’aquest turisme, i conver·
tir·lo en motor econòmic de Borriana. Sembla 
mentida que durant tants anys de governs po·
pulars, amb diners per a gastar, es tingueren 
altres prioritats que s’han traduït en una trista 
i dolorosa imatge de tot el nostre País Valencià 
de cara a l’opinió pública de tota Europa. I d’ar·
ques buides per al nostre poble valencià que ha 
d’aconseguir apartar, d’una vegada per sempre, 
tot niu de corrupció.

Per altra banda, seguim tenint una cara obs·
cura en l’ajuntament, i hem de lamentar que 
els veïns i veïnes de Borriana hauran de seguir 
afrontant deutes de l’antic equip de govern 
popular per la seua mala gestió. La decisió 
dels governants populars de vetar a un mitjà 

de comunicació durant els últims anys ha fet 
que ara l’ajuntament tinga que pagar, per una 
sentencia judicial, 50.000 euros que podríem 
haver estat invertits en la nostra població. De 
la mateixa manera, expropiacions de terrenys 
per males decisions preses, també ens faran 
afrontar un pagament, per una altra sentència 
judicial, de 650.000 euros. Unes quantitats que 
faran minvar l’estabilitat de l’ajuntament, i que 
per altra banda, no permetran invertir en millo·
rar Borriana. Aquest és un resultat que haurem 
d’afrontar amb treball i ganes, però sense dei·
xar de costat que són herències del PP en les 
que tenim trobar·nos mes darrere mes.

I arriba març. Un dels mesos per a la ciutat de 
Borriana, on les falles, motor social, cultural, 
festiu i econòmic més importants de la pobla·
ció ixen al carrer a celebrar una de les festivitats 
més representatives dels valencians i valenci·
anes arreu de tot el món. El foc i la flama, amb 
la música i les falleres, fa la unió perfecta per a 
celebrar durant quasi els 30 dies de mes una 
de les festes més esperades per veïns, però 
també, per forasters que s’arrimen a la nostra 
ciutat. Gràcies a totes les comissions pel seu 
treball durant tot l’any, i bones festes.

I no oblideu que nosaltres continuem treba·
llant, i si vols fer·nos arribar les teues propos·
tes o crítiques concerta una cita a la nostra 
seu, en el carrer Encarnació, 42, i conta’ns. 
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MÉS EINES, més participació

Com s’ha estat fent des del prin·
cipi de la legislatura, una de les 
línies de treball de la Regidoria 

de Participació i Transparència és fer 
possible que els procediments i vies de 
participació dels ciutadans i ciutadanes 
en la vida política siguen cada dia més 
amplis i abasten tants àmbits com siga 
possible. Això no només pel que fa a 
procediments tècnics o telemàtics de 
participació sinó, més important en·
cara, que la veu de la ciutadania puga 
ocupar el seu lloc en els òrgans de par·
ticipació municipals. En este sentit, el 
Consell Social de la ciutat, en reunió 
ordinària, va aprovar la inclusió en el 
dit Consell com a membres de ple dret, 
de representants de les associacions 
de veïns, de l’associació d’usuaris del 
CEAM i de l’associació ACODIS.

Per a facilitar les gestions telemàtiques 
de la ciutadania amb l’Ajuntament i la 
difusió de la informació, tant de gestió 
com general, hem estat treballant en 
l’elaboració i posada en funcionament 
del nou portal web municipal www.bur·
riana.es. L’objectiu d’este nou portal ha 
sigut reunir tots els webs municipals 
que abans funcionaven independent·
ment en una plataforma única que els 
englobe i relacione a tots. Pel que fa 
al contingut, s’ha reestructurat la in·
formació per a presentar·la de mane·
ra més intuïtiva i que siga més fàcil de 
trobar, i s’han ampliat els apartats amb 
molta més informació, com ara la docu·
mentació completa de les sessions ple·
nàries (ordre del dia, acta i vídeo). Quant 
a la part de disseny, el portal naix amb 
un nou disseny més amigable i acces·
sible, i s’han millorat els sistemes d’in·
dexació interna i cercador per a facilitar 
la navegació. El web s’actualitza ara 
amb més freqüència i es millora cada 
dia. Cal agrair als tècnics informàtics de 
l’Ajuntament l’esforç que han realitzat 
en la confecció d’esta nova ferramenta 
telemàtica, i el seu compromís perquè 
millore dia a dia. També es pot consultar 

el Portal de Transparència, on es deta·
llen totes les despeses que es realitzen 
per part de l’Ajuntament i es pot seguir 
l’evolució del deute municipal al llarg 
dels últims anys.

Encara dins del nou portal, molt promp·
te s’implementarà un nou apartat de 
participació, amb una eina específica 
per a poder consultar l’opinió de la ciu·
tadania de manera directa i àgil. A tra·
vés d’este nou web l’Ajuntament podrà 
plantejar preguntes sobre temes que 
afecten la vida local per tal que els ciu·
tadans i ciutadanes manifesten la seua 
opinió i d’esta manera fer que l’admi·
nistració tinga en compte la seua veu 
a l’hora de prendre decisions. Este nou 
instrument permetrà igualment que es 
puguen convocar consultes ciutadanes 
i que es puga votar telemàticament.

Finalment, està encara en procés d’ex·
posició pública el reglament de parti·
cipació ciutadana, en concret l’apartat 
de participació directa en les sessions 
plenàries. Tan bon punt es puga activar 
informarem detalladament dels proce·
diments per a participar en el torn de 
precs i preguntes.

EL CERCLE DE PODEM BORRIANA

Des del Cercle de Podem Borriana con·
tinuem treballant per fer arribar la veu 

dels ciutadans i ciutadanes als òrgans 
de govern i d’administració de l’Ajunta·
ment de Borriana. Cada dimarts posem 
una taula informativa a la Pl. Histori·
ador Viciana per a informar sobre les 
nostres activitats i per a arreplegar les 
iniciatives i propostes de la gent. Po·
deu posar·vos en contacte amb Podem 
Borriana a la nostra seu, a través de les 
xarxes socials i per correu electrònic.

#Sí que es pot
#És l’hora de la gent
#Borriana, una ciutat amb tu

PODEM BORRIANA

C/Europa, 6

podemosburriana@gmail.com

https://www.facebook.com/podemos.
burriana

https://twitter.com/podemosburriana

PodemosBorriana
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Las fichas del tablero que el pasado 
13 de junio se aliaron para llevar 
el “cambio necesario” a Burriana 

están consiguiendo con su inacción 
e incapacidad de gestión conducir a 
nuestra ciudad al más difícil de los es·
cenarios posibles. 

Un festival, el del Arenal, cuyo futuro 
todavía es incierto para la alcaldesa, 
y un proyecto, el de Sant Gregori, que 
pone sobre la cuerda floja el futuro 
de nuestra ciudad. La imagen de Bu·
rriana es la de la indefinición, la que 
proyecta un tripartito, un pacto unido 
por el gasto, que mira hacia su om·
bligo buscando el protagonismo y se 
aleja de la visión de futuro y desarro·
llo que debería ser el verdadero nexo 
de unión.

Nosotros creemos en el esfuerzo y 
sacrificio, el trabajo que garantiza un 
futuro para nuestra ciudad, el que no 
compromete la inversión, sino que la 
atrae. Nuestro lema en la oposición 
ha sido y sigue siendo el de colabo·
rar para garantizar que la imagen de 
nuestra ciudad, la que nos convirtió en 

Burriana EN JUEGO

una tierra de oportunidades, no acabe 
hecha añicos. 

Por ello, hemos ofrecido colaboración 
responsable, esfuerzo conjunto y tra·
bajo codo a codo para que nadie nos 
niegue el futuro. El Catálogo de Playas 
Naturales y Urbanas en cuya redac·
ción la Generalitat Valenciana con·
firmaba este pasado mes de febrero 
que se emplea no puede condicionar 
ni limitar el crecimiento y potencial de 
nuestra costa. 

Y es aquí donde hemos de ser claros 
y rotundos. Serlo para reivindicar ante 
la administración competente que las 
condiciones al desarrollo no las decide 
ninguna Conselleria, las decide Burria·
na, las deciden los vecinos. Por ello, 
hemos reivindicado a la alcaldía que 
sea vehemente en este sentido. 

Porque reivindicar Burriana es luchar 
por su futuro, es trabajar por su ima·
gen, es garantizar la inversión en esta 
ciudad que tiene un potencial que he·
mos de saber gestionar para asegurar 
la prosperidad. 

La que nos ofrece el PAI Sant Gregori, 
paradigma de desarrollo que no he·
mos de dejar perder. En este sector 
está el futuro de nuestra ciudad y de·
bemos empeñarnos en conseguir que 
su desarrollo sea una realidad, con 
garantías, con las que nos marcan los 
técnicos y los letrados, las que velan 
por los intereses de toda Burriana. 

Creemos que el futuro de este sector 
debe ser objetivo prioritario y vamos 
a dejarnos la piel para que frente a la 
dilación con la que algunos pretenden 
marcar el ritmo, se imponga el senti·
do común de la gestión y el compro·
miso de futuro. 

Haber negado a los propietarios de 
suelo la bonificación del IBI que en 
el pasado mandato acordamos por 
unanimidad demuestra un nulo inte·
rés por defender los intereses de los 
vecinos. Un ejemplo que se extiende 
a la gestión de Sant Gregori, en la que 
en estos meses de coalición se ha 
trabajado sin el consenso que existió 
en el pasado mandato, el que exige 
un proyecto de esta envergadura.

Reclamamos esta suma de fuerzas 
para trabajar por nuestra ciudad ga·
rantizando el mejor futuro para Bu·
rriana. El que nuestra gestión le ha 
entregado a un tripartito que este 
pasado febrero recibía 2,7 millones 
de resultado presupuestario fruto del 
esfuerzo en la gestión rigurosa de la 
hacienda pública que administramos 
durante nuestra etapa.

Que estos fondos no se conviertan en 
lodos. Los que promueven la incapa·
cidad y la nula gestión. A los que nos 
aboca un pacto de gobierno que no se 
postula y deja pasar el tiempo como 
si la solución llegara en la sala de es·
pera. Salgan, gobiernen y gestionen. 
Se lo exige Burriana, se lo exige la ciu·
dadanía que espera de este pacto de 
gobierno algo más que una foto para 
el recuerdo.
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“Miedo o Libertad, Vida o Muerte” 
DEP SAN GREGORI?

cias al tomar una decisión u otra, ¿De·
cidirían matar el proyecto o decidirían 
trabajar hasta el final para salvarlo?

Son ustedes libres, de contestar como 
consideren. PSOE, COMPROMIS Y PO·
DEMOS, llevan una semana debatiendo 
y queriendo matar el proyecto, y CIBUR 
lleva muchos años ya, pidiendo que lu·
chemos juntos por salvarlo. Y seguimos 
pidiendo sentido común, seguimos es·
cuchando la seriedad y viabilidad del fu·
turo de Burriana, y seguimos apostando 
por el proyecto.

Cuando ustedes lean estas líneas, pue·
de ser que el Tripartito haya matado el 
proyecto, entonces tendrán que asumir 
las decenas de demandas de propieta·
rios,  y empresa, y tendrán que asumir 
indemnizaciones que pueden llevar a la 
quiebra nuestro Ayuntamiento.

Burriana no ha tenido suerte en los úl·
timos años con los Alcaldes que ha te·
nido, unos por interesados y otra por 
incapaz y poco valiente, no deciden y 
pierden continuamente trenes que a 
esta ciudad desde luego le hacen falta 
para resurgir definitivamente del letargo 
en el que lleva decenas de años.

Desde CIBUR no tenemos miedo, so·
mos libres e independientes y nosotros 
apostamos por VIVIR, por luchar codo 
con codo para que el proyecto turístico 
de San Gregori sea una realidad y nos 
seguimos poniendo a disposición del 
Tripartito para trabajar en esa línea.

No vamos a votar a favor de la muerte 
del proyecto, por TRES MOTIVOS funda·
mentales:

1º) NO HAY SEGURIDAD JURÍDICA EN 
LA CADUCIDAD

2º) AHORA SI, HAY POSIBILIDAD SERIA 
DE ENCONTRAR UN INVERSOR Y HA·
CER REALIDAD EL PROYECTO.

3º) NO VAMOS A TOMAR NINGUNA DE·
CISIÓN QUE NO SEA CONSENSUADA 
CON TODOS Y SOBRE TODO CON LOS 
PROPIETARIOS AFECTADOS.

Este mes tenemos perlas “verbales y 
tristes”, extraidas de las distintas reu·
niones sobre el tema:

“¿Lo dejamos sobre la mesa y no ha-
cemos nada?”, Alcaldesa dixit. No Se·
ñora Safont, No. Dejamos la muerte del 
proyecto en la mesa, y nos ponemos a 
trabajar sin dormir junto con la empresa 
para salvarlo.

“En estos meses no hemos tenido 
oferta seria y ahora tenemos que to-
mar una decisión jurídica”, Vicent Gra-
nel dixit. No señor Granel no, ustedes 
no toman decisiones jurídicas, son polí·
ticos y toman decisiones políticas. Y las 
ofertas se tienen que buscar y hay que 
saber gestionarlas. Ni usted ni sus so·
cios de gobierno se han movido del sofá 
para encontrarlas.

“¿Tenemos dos versiones jurídicas dis-
tintas, no se podrían unificar? Del Mo-
ral dixit. No señor del Moral, no. Usted 
no está gobernando para unificar cues·
tiones jurídicas que no entiende. Usted 
debe tomar decisiones políticas en base 
a la oportunidad y el momento.

Con estas tres perlas, entenderán us·
tedes lo difícil que resulta el trabajo de 
oposición constructiva. No se puede ha·
cer ver a los ciegos ni se puede trabajar 
con gente que no entiende, que no se fía 
de nadie, y que ha perdido la ilusión por 
Burriana y su futuro.

P.D. LES DESEAMOS UNAS FELICES FIES·
TAS JOSEFINAS ¡¡¡VISCA BORRIANA!!!

¡¡¡VISQUEN LES FALLES!!!

Resulta lamentable ver como 
PSOE, COMPROMIS, Y PODEMOS 
no gobiernan libremente por el in·

terés general y con visión de futuro, sino 
que se pierden en tensiones internas y 
se dejan llevar por amenazas veladas de 
unos y otros, y sobre todo, no son capa·
ces de entender, que las decisiones las 
toman los políticos, no lo técnicos.

Después de 7 meses de inacción en el 
gobierno de Burriana, tras los que no 
han sido capaces de mover un dedo, no 
solo para atraer inversores a nuestra 
ciudad, sino ni siquiera para solucio·
nar y desbloquear el famoso y fallido 
proyecto de regeneración de la Costa 
en San Gregori, después de 7 meses 
instándoles desde CIBUR a que se pu·
sieran a trabajar conjuntamente con el 
empresa para desbloquear la situación 
y tirar para adelante el mayor proyec·
to de futuro que Burriana ha tenido 
nunca, después de todo eso, nos en·
contramos con un gobierno cobarde, 
débil, indeciso y condicionado por todo, 
excepto por la visión de futuro, por la 
ilusión y por la lucha sin medida a favor 
de Burriana.

Les pedimos ahora un ejercicio de senti·
do común y respondan a estas pregun·
tas sencillas:

¿Ustedes a quien votaron para decidir el 
futuro de Burriana, a los técnicos o los 
políticos? 

¿Si les dan a elegir, entre dejar morir el 
proyecto de San Gregori, o luchar para 
encontrar inversor y hacerlo, lucharían 
para revivirlo?

¿Si les dicen de manos de empresa in·
ternacional solvente que es el momen·
to y que están moviendo en 3 fondos de 
inversion distintos, les ayudarían o les 
darían la espalda?

Y por último y más importante ¿ si us·
tedes tuvieran que decidir entre miedo 
y libertad? Si tuvieran que decidir entre 
Vida o Muerte para Burriana y su futuro, 
encima sin tener claro las consecuen·
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Legal si, justo no

Hay dos grupos de ciudadanos que 
por diversas causas están su·
friendo lo que podríamos deno·

minar la “legalidad injusta”.

Por un lado, los propietarios de terre·
nos en San Gregori que llevan 11 años 
pagando un IBI por cuatro rayas en un 
mapa, ¿surrealista verdad?, pues sí, 
porque de momento no hay muchas 
posibilidades que esto se solucione. El 
equipo de gobierno ha decidido en el úl·
timo pleno que sigan pagando lo mismo 
hasta que el catastro indique los nuevos 
valores catastrales.

La empresa urbanizadora presentó un 
concurso de acreedores alegando que 
ellos no podían realizar el proyecto y 
no encontraban ningún inversor para 
que lo realizará en esos momentos, 
como consecuencia de ello, y de los in·
cumplimientos manifiestos de plazos y 
garantías por parte de la urbanizadora 
el equipo de gobierno anterior,  con el 
acuerdo del resto de grupos munici·
pales, deciden rescindir la condición 
de agente urbanizador a la empresa y  
ejecutar los avales.

Llegado el momento de votar la resci·
sión, la urbanizadora solicita al actual 
Equipo de Gobierno la suspensión del 
proyecto por dos años prorrogables por 
otros dos. ¿De risa verdad? Sí, sería un 
chiste sino afectará a muchos propie·
tarios de terrenos que seguirían en las 
mismas condiciones por otro largo pe·
ríodo de tiempo.

Aún así, el Equipo de Gobierno ampa·
rándose en un informe de un órgano 
consultivo no vinculante decide que el 
expediente esta caducado e inicia otro 
solicitando de nuevo el informe y, con·
cediendole una prórroga encubierta al 
promotor.

Pero ahora sí el informe del órgano 
consultivo dice que hay que rescindir 
por incumplimiento de los plazos por 
parte de la urbanizadora. Veremos que 
inventa esta vez el urbanizador para 
seguir con el proyecto. La última vez 
presentó a la corporación municipal 
una inversora que no sabía donde tra·
bajaba. En fin, una burla para no sólo 
para los propietarios, sino para todos 
los ciudadanos de Burriana.

Teletransparencia  
de postal
¿Alguien falta por ver la nueva web mu·
nicipal de Burriana? Pues les invitamos 
a navegar por ella (www.burriana.es) 
pero con cuidado no sea que se vayan 
a hundir. Bastantes meses de concien·
zudo trabajo, de presiones por parte de 
todos los grupos municipales al con·
cejal de Transparencia y, al final, nos 
acaba presentado esto. Una web que 
no mejorar altamente la usabilidad ni 
la navegabilidad. Si la web anterior po·
díamos calificarla de “terroríficamente 
barroca” esta puede ser “torticeramen·
te renacentista”. Pero dejando a un lado 
el diseño que es importante pero no lo 
que más, centrémonos en el contenido. 
Cinco, seis, siete u ocho meses de tra·
bajo de la web no está acabada. Todavía 
hay espacios sin rellenar y categorías 
que no se han completado. La más fra·
grante, la información relativa al portal 
de la Transparencia. No está disponible 
el currículum vitae de toda la corpora·
ción municipal (empezando por el de la 
alcaldesa), en el histórico de contratos 
solamente encontramos el del mante·
nimiento de la piscina municipal, y un 
largo etcétera en el apartado de contra·
taciones y demás que podrá experimen·
tar el usuario medio. Una tomadura de 
pelo con algo tan serio como es el de·
recho a la información de los españoles, 
algo que, tristemente ha sido denosta·
do por el bipartidismo en estas últimas 
legislaturas. Cuando se presenta un 
proyecto de comunicación como es una 
web municipal se está dando una llave 
a la ciudadanía, una llave del conocer 
cuál es el estado real de todo lo que en·
vuelve a un consistorio. Los ciudadanos 
de Burriana son nuestros jefes y a ellos 
nos debemos. Son quienes nos pagan el 
sueldo y no podemos ir con proyectos a 
medias tintas. Es una cuestión de res·
peto. Hagamos el ejercicio: ¿Alguien se 
imagina que tuviéramos el encargo de 
presentar una web para una empresa 
y cuando llega el momento de hacerlo 
ante el Consejo de Administración o el 
gerente y los compañeros les presenta·
mos un portal donde no se recogen ni 
tan siquiera el saludo de la presidenta 
de la compañía? No lo haríamos ni locos, 
por educación y respeto. ¿Ha ocurrido lo 
mismo con los burrianenses?
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Ple Ordinari 11.02.16
amb el fons de l’assumpte, no es produ·
eixen intervencions.

El Ple aprova, per unanimitat, la sol·lici·
tud efectuada per M. T. M. M., per la qual 
sol·licita l’exempció o bonificació de l’ICIO 
en relació amb l’expedient de llicències 
d’obres de rehabilitació parcial de la Torre 
de Tadeo. En relació amb el fons de l’as·
sumpte, no es produeixen intervencions.

El Ple aprova, per unanimitat, l’adhesió a la 
resolució de la Conselleria d’Educació, In·
vestigació, Cultura i Esport per a la decla·
ració de bé d’interés cultural a favor de les 
Normes de Castelló. En relació amb el fons 
de l’assumpte, es produeixen les interven·
cions següents: Sra. alcaldessa (una).

El Ple dóna compte de l’informe emés per 
la Intervenció municipal sobre seguiment 
del Pla d’ajust referit a l’exercici 2015.

El Ple dóna compte d’informació econò·
mica referida al quart trimestre de 2015.
 
El Ple dóna compte dels acords adoptats 
per la Junta de Govern Local entre els dies 
07.01.2016 i 28.01.2016, ambdós inclo·
sos.

El Ple dóna compte de les resolucions 
dictades per l’Alcaldia Presidència que 
consten en la Secretaria municipal, cor·
responents al període del 22.12.2015 al 
31.01.2016, ambdós inclosos.

Despatx extraordinari
El Ple desestima, per majoria, les sol·lici·
tuds de declaració d’especial interés o utili·
tat de l’activitat exercida sobre els terrenys 
de Sant Gregori a efectes imposats per J. E. 
D. M.·I. i per J. M. S. En relació amb el fons 
de l’assumpte, es produeixen les interven·
cions següents: Sra. Rius (tres), Sr. Fuster 
(dues), Sra. Aguilera (dues), Sra. Sanchis 
(dues). Aprovat per ONZE vots (6 de PSOE, 
3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). 
DEU vots en contra (7 de PP, 2 de CIBUR i 
1 de Ciudadanos). CAP abstenció.

El Ple aprova, per unanimitat,la incorpo·
ració de membres al Consell Social de la 
ciutat de Borriana. En relació amb el fons 
de l’assumpte, es produeixen les inter·
vencions següents: Sr. Del Moral (dues), 
Sr. Fuster (una).

El Ple aprova, per unanimitat, la moció 
conjunta PSOE·Compromís·Se Puede 
Burriana, relativa a pla de vedes per les 
diferents modalitats pesqueres. En rela·
ció amb el fons de l’assumpte, es produ·
eixen les intervencions següents: Sr. Apa·
risi (dues), Sr. Fuster (una).

El Ple aprova, per majoria, la moció dels 
grups PSPV·PSOE, Compromís i Se Pue·
de Burriana per a demanar la inclusió de 
tots els municipis i ciutats de la província 
de Castelló en les bases dels plans pro·
vincials d’obres i serveis (POIS) 2016 de 
la Diputació de Castelló. En relació amb 
el fons de l’assumpte, es produeixen les 
intervencions següents: Sr. Gual (tres), 
Sr. Fuster (dues) i Sr. Granel (dues). Apro·
vat per CATORZE vots (6 de PSOE, 3 de 
Compromís, 2 de Se Puede Burriana, 2 
de CIBUR i 1 de Ciudadanos). SIS vots en 
contra (6 de PP). Abstencions: CAP.

Precs i preguntes 
El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldes·
sa si hi ha alguna novetat en relació amb 
Sant Gregori, i si s’ha mantingut contac·
tes amb l’urbanitzador per a solucionar el 
tema de Sant Gregori, si s’ha trobat inver·
sors. Si no és així, si l’equip de govern ha 
planificat algun posicionament després 
que arribe l’informe del Consell Jurídic 
Consultiu. Respon la Sra. alcaldessa.

El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldessa 
si ja ha pres alguna decisió en relació amb 
la celebració del festival Arenal Sound 
2016. Respon la Sra. alcaldessa.

El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldessa 
si s’han tingut reunions en Conselleria o 
poden avançar si es pretén incloure Bor·
riana dins del catàleg de platges naturals 
i urbanes del Servei de Costes. En cas que 

El Ple no admet, per unanimitat ,els re·
cursos de reposició de C. C. P., A. R. T., M. 
C. T. L., V. G. P i A. M. G. C., J. V. S., M. A. A., V. 
J .R. T., D. T. M. i D. F. M., contra l’acord del 
Ple d’aquest Ajuntament del 23 de juliol 
de 2015 d’aprovació del compte de liqui·
dació definitiva del modificat del projecte 
de reparcel·lació de la unitat d’execució 
A·11 redelimitada del Pla general de Bor·
riana. En relació amb aquest assumpte, 
no es produeixen intervencions i s’aprova 
per unanimitat.

El Ple no admet, per unanimitat, els re·
cursos interposats per J. E. i T. G. S; J. i J. M. 
O. A.; I. P. S. i M. V. i E. A. P.; E. A. A.; L. L. R.; 
C. M. P.; i per M. D. N. T., I. G. L., J. A. G. i J. 
N. G., contra l’acord del Ple d’aquest Ajun·
tament del 23 de juliol de 2015 d’aprova·
ció del compte de liquidació definitiva del 
modificat del projecte de reparcel·lació de 
la unitat d’execució A·11 redelimitada del 
Pla general de Borriana. En relació amb 
aquest assumpte, no es produeixen inter·
vencions i s’aprova per unanimitat.

El Ple aprova, per majoria, els criteris ob·
jectius per a l’assignació del complement 
de productivitat a les persones emplea·
des públiques de l’Ajuntament de Borria·
na. En relació amb aquest assumpte, es 
produeixen les intervencions següents: 
Sr. Gual (tres), Sr. Safont (dues), Sr. Sánc·
hez (dues), Sra. Sanchis (dues). Aprovat 
per ONZE vots (6 de PSOE, 3 de Compro·
mís i 2 de Se Puede Burriana). DEU vots 
en contra (7 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciu·
dadanos). Sense abstencions. 

El Ple aprova, per majoria, el reglament del 
Consell Local del Comerç. En relació amb 
el fons de l’assumpte, es produeixen les 
intervencions següents: Sra. Carda (tres), 
Sr. Fuster (dues), Sra. Aguilera (dues), Sra. 
Sanchis (una). Aprovat per DINOU vots (6 
del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Pue·
de Burriana, 7 de PP i 1 de Ciudadanos). 
CAP vot en contra. DUES abstencions (2 
de CIBUR).
El Ple aprova, per unanimitat, el Pla es·
tratègic de subvencions 2016. En relació 

PLENS

28 |  29



així fóra, en què es limitaria el seu ús. 
Responen la Sra. alcaldessa i el Sr. Ar·
nandis.

El Sr. Losada pregunta a la Sra. alcal·
dessa si tenen establida o marcada una 
data concreta a partir de la qual, inde·
pendentment dels informes que cons·
ten, prendran una decisió respecte de 
la celebració del festival. Respon la Sra. 
alcaldessa.

El Sr. Safont pregunta al Sr. Gual si es té 
prevista la dotació de complement de 
dedicació dels funcionaris l’any actual. 
Respon el Sr. Gual.

El Sr. Safont pregunta al Sr. Gual si tin·
drien l’amabilitat, amb vista a la transpa·
rència, de traslladar l’informe del regla·
ment de productivitats al Consell Jurídic 
Consultiu de la Generalitat Valenciana. 
Respon el Sr. Gual.

El Sr. Safont pregunta al Sr. Granel si hi 
ha alguna novetat en relació amb el Mu·
seu de la Taronja. Respon el Sr. Granel.

El Sr. Safont pregunta al Sr. Granel per 
quina raó ha desaparegut el nom de 
Premi Cardenal Tarancón de les bases 
reguladores de la convocatòria del Premi 
Ciutat de Borriana d’Investigacions His·
tòriques. Respon el Sr. Granel.

La Sra. Aguilera prega al Sr. Gual que, 
quan se li pregunte, intente contestar al 
que se li pregunta, i que no genere cap 
dubte de l’activitat de cap membre del 
seu grup polític o del seu partit. Respon 
el Sr. Gual.

La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Gual per 
què enguany la Policia Local i la Guar·
deria Rural no han realitzat la campanya 
de vigilància de cultius de cítrics. Respon 
el Sr. Gual.

La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Gual 
quines mesures s’està prenent per a 
recuperar la gestió de multes que es va 
cedir a la Diputació. Respon el Sr. Gual.

La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Gual com 
és possible que encara no estiga el qua·
drant de Policia Local per a 2016. Res·
pon el Sr. Gual.

La Sra. Aguilera pregunta al Sr. Arnandis 
si ja tenen clar que donen per perdut el 
Pla de minimització de la Marjaleria. Com 
serà aquest pla especial? Respon el Sr. 
Arnandis.

La Sra. Aguilera demana al Sr. Arnandis 
que desbloquegen l’últim procediment 
administratiu relatiu al tram central de 
l’avinguda de la Constitució, per tal de 
donar·hi la solució definitiva, basant·se 
en allò que han assenyalat els Serveis 
Tècnics en el seu informe de 2014, és 
a dir, deixar el traçat igual, i quan hi haja 
diners es pressuposta i s’acaba el tram 
central de l’avinguda de la Constitució. 
Respon el Sr. Arnandis.

La Sra. Aguilera pregunta a la Sra. alcal·
dessa si l’equip de govern renovarà el 
conveni amb l’empresa organitzadora 
del festival Arenal Sound i el lloguer dels 
terrenys. Respon la Sra. alcaldessa.

La Sra. Sanchis pregunta sobre el Pla 
d’emergències de Borriana o l’estudi que 
es va fer sobre aquest. I si no n’hi ha, 
quan pensa fer·lo? Diu que li ho ha re·
clamat diverses vegades i encara no ha 
obtingut resposta per part del regidor. 
Respon el Sr. Gual.

La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Zorío com 
pensa promocionar el turisme a Borria·
na, ja que considera que el regidor no va 
aprofitar la seua presència a FITUR per a 
promocionar·lo com correspon. Respon 
el Sr. Zorío.

La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Arnandis 
si sap exactament en quina situació està 
el concurs de creditors de Sant Gregori, 
i quan entrarà en liquidació l’empresa. 
Respon el Sr. Arnandis.

La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Arnandis 
sobre la convocatòria de l’Ajuntament 
als veïns de Sant Gregori: què se’ls dirà, i 
com els explicaran que no han demanat 
garanties addicionals a la urbanitzadora, 
tal com es demanava en l’informe tèc·
nic, o que no han executat els avals, a 
pesar que haja caducat o no. Considera 
que l’Ajuntament ha de prendre mesures 
molt serioses. Pregunta què faran amb 
els avals i si tenen previst fer un estudi 
de viabilitat del projecte en les circums·

tàncies actuals. Respon el Sr. Arnandis.

El Sr. Arnandis entrega a la Sra. Aguilera 
els justificants sobre la retirada de fibro·
ciment de la Paperera, tal com aquesta li 
havia requerit en el Ple anterior.

El Sr. Granel proposa al Ple la felicitació 
pública a Vicente Traver Calzada, per 
l’exposició de la seua obra.

JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 04.02.16
La Junta de Govern prorroga el contracte 
del servei d’execució de programes es·
portius municipals, servei de vigilància, 
control, socorrisme i primera assistèn·
cia d’urgència a la piscina municipal i el 
servei d’obertura, informació, vigilància, 
control i tancament d’instal·lacions es·
portives.
La Junta de Govern aprova l’expedient 
i els plecs en la contractació del servei 
d’execució de programes esportius mu·
nicipals, serveis de vigilància, control, 
socorrisme i primera assistència d’ur·
gència a la piscina municipal i el servei 
d’obertura, informació, vigilància, control 
i tancament d’instal·lacions esportives.
La Junta de Govern aprova l’expedient i 
els plecs en la contractació del servei de 
prevenció de riscos laborals de l’Ajunta·
ment de Borriana.
La Junta de Govern adopta la mesura de 
la Policia Local consistent a clausurar el 
local al c/ Maestrat, 36, per no disposar 
de llicència per a exercir l’activitat de bar 
cafeteria.
La Junta de Govern declarar restaurada 
la legalitat urbanística infringida per J. 
R. M. per l’execució d’obres al camí de la 
Serratella, 26.
La Junta de Govern executa subsidiàri·
ament a càrrec de C. C., SL, els treballs 
necessaris per al restabliment de les 
degudes condicions de l’immoble del c/ 
Mossén Vicent Mussoles i Fra Terencio 
Huguet. 
La Junta de Govern incoa expedient de 
declaració de ruïna de l’edifici del camí 
Fondo, 46, propietat de B. P. I., SL.
La Junta de Govern concedeix una pròr·
roga de llicència d’obres sol·licitada per 
gestió de C. E. E. per a finalització d’obres 
al passeig de Sant Joan Bosco, 21.
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La Junta de Govern accepta el desistiment 
presentat per E. C. i P. en concessió de lli·
cència d’obres al c/ Jardí, 36.
La Junta de Govern concedeix llicència 
d’obres sol·licitada per F. V. A. per a ender·
rocament d’habitatge al c/ Pere Cornell, 
36.
La Junta de Govern dóna compte de les 
declaracions responsables per a l’execució 
de les obres 8489/2015 i 13702/2015.
Despatx extraordinari primer. La Junta de 
Govern inicia els tràmits i aprova plecs per 
a l’adjudicació del contracte d’obres de 
construcció de 72 nínxols.

JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 11.02.16
La Junta de Govern aprova l’expedient de 
contractació i plecs del servei de mante·
niment dels camps de gespa artificial del 
complex esportiu municipal Llombai.
La Junta de Govern classifica les proposi·
cions presentades en el contracte del ser·
vei de desratització, desinsectació i des·
infecció a les dependències municipals i 
llocs públics.
La Junta de Govern arxiva l’expedient 
d’execució incoat per R. F. M. i altres, en 
immoble de l’av. Jaime Chicharro, 4.
La Junta de Govern arxiva l’expedient 
d’ordre d’execució incoat a V. A., SA, al c/ 
Roberto Roselló Gasch, 39.
La Junta de Govern arxiva expedient d’or·
dre d’execució incoat a P. U. 2007, SL, al c/ 
Federico García Moliner, 8.
La Junta de Govern arxiva expedient d’or·
dre d’execució incoat a J. M. F. M. i altres, a 
la parcel·la 293, polígon 16.
La Junta de Govern arxiva expedient d’or·
dre d’execució incoat a C2. G. I., SA, al c/ 
Nules, 38.
La Junta de Govern incoa expedient san·
cionador a R. Z. B. per execució d’obres no 
ajustades a llicència a l’av. Unió Europea, 1.
La Junta de Govern concedeix termini a F. 
V. M. S. per a retirada de materials proce·
dents de demolició d’obres sense llicència 
a la parcel·la 292, polígon 25.
La Junta de Govern ordena a B. i altres la 
revisió i realització de treballs de mante·
niment en immoble del c/ Sant Pasqual, 
15·17. 
La Junta de Govern ordena a J. M. D. S. i 
altres la neteja i tancament de la parcel·la 
ubicada al c/ la Gomera.

La Junta de Govern concedeix a G., SA, lli·
cència de parcel·lació per a segregar par·
cel·la ubicada al c/ Amado Granell Mesa·
do, c/ Vicente Piqueres Martí i c/ Enrique 
Pecourt Betés.
La Junta de Govern concedeix una pròrro·
ga de llicència d’obres sol·licitada per G. N. 
C., SA, per a rasa al c/ Escullera de Ponent, 
1.
La Junta de Govern concedeix una pròr·
roga de llicència d’obres sol·licitada per G. 
N. C., SA, per a rasa al c/ Vicente Enrique 
Mingarro, 1.
La Junta de Govern concedeix una pròrro·
ga de llicència d’obres sol·licitada per B. L. 
M. i P. M. M. al c/ Almenara, s/n.
La Junta de Govern accepta la renúncia 
presentada per G., SL, en llicència d’obres 
concedida per a construcció al c/ l’Escor·
redor, 24, i denega la devolució de la fian·
ça dipositada.
La Junta de Govern dóna compte de 
les declaracions responsables per 
a l’execució de les obres 124/2016, 
282/2016, 548/2016, 554/2016, 
580/2016, 760/2016, 763/2016, 
772/2016, 774/2016, 827/2016, 
846/2016, 1138/2016, 1277/2016, 
1284/2016, 1329/2016, 13648/2015, 
13656/2015, 13665/2015, 13731/2015 
i 13884/2015.
Despatx extraordinari primer. La Junta de 
Govern classifica les proposicions pre·
sentades en el contracte del subministra·
ment d’un furgó d’atestats per a la Policia 
Local.
JUNTA DE GOVERN LOCAL 18.02.16
La Junta de Govern prorroga el contracte 
del servei d’enviaments postals de l’Ajun·
tament de Borriana.
La Junta de Govern prorroga el contracte 
del servei de transport de viatgers dins 
del terme municipal de Borriana.
La Junta de Govern adjudica la contracta·
ció del subministrament de quatre vehi·
cles per al servei de via pública, en règim 
de lloguer.
La Junta de Govern desestima les sol·lici·
tuds formulades per F. E. P. en relació amb 
edificació existent al polígon 23, parcel·la 
241.
La Junta de Govern imposa a R. D. V. i V. B. 
M. segona multa coercitiva per incompli·
ment d’ordre de restabliment de legalitat 
urbanística infringida a la parcel·la 154, 
polígon 25.
La Junta de Govern concedeix una pròrro·

ga de llicència d’obres sol·licitada per J. C. 
V. M. al c/ Madrid, 35.
La Junta de Govern concedeix una pròrro·
ga de llicència d’obres sol·licitada per J. A. 
G. C. al c/ Brussel·les.
La Junta de Govern dóna compte de les 
declaracions responsables per a l’execució 
de les obres 13880/2015 i 13882/2015.
Despatx extraordinari primer. La Junta de 
Govern autoritza la divisió en règim de 
propietat horitzontal de parcel·la ubicada 
al c/ Ramon Campos, 15.

JUNTA GOVERN 
LOCAL 25.02.16
La Junta de Govern prorroga el contracte 
del servei de transport adaptat a perso·
nes amb mobilitat reduïda.
La Junta de Govern adjudica la contracta·
ció del servei d’ambulàncies per a esde·
veniments taurins, esportius i culturals de 
l’Ajuntament de Borriana.
La Junta de Govern autoritza la devolució 
de la garantia dipositada per l’agència de 
comunicació D., SL, pel subministrament i 
impressió del BIM.
La Junta de Govern desestima les al·le·
gacions formulades per F. J. L. C. i ordena 
la demolició de l’habitatge del c/ Mare de 
Déu del Rocío, 20.
La Junta de Govern ordena l’execució de 
treballs de neteja d’immoble a S. R. E. D., 
SL, al c/ Roberto Roselló Gasch, 14.
La Junta de Govern ordena l’execució de 
treballs de neteja d’immoble a S. G. A. P. 
R. B., SA, al c/ Abel Mus, 8.
La Junta de Govern concedeix llicència 
d’obres sol·licitada per F. M. O. A. al c/ Pa·
rís, 24.
La Junta de Govern dóna compte de les 
declaracions responsables per a l’execu·
ció de les obres: 13883/2015, 113/2016, 
1558/2016, 1560/2016, 1618/2016, 
1684/2016, 1901/2016, 1918/2016, 
1934/2016, 1937/2016, 2134/2016 i 
2171/2016.

Despatx extraordinari primer. La Junta de 
Govern concedeix llicència d’obres sol·lici·
tada per C. P. E. P. núm., 3 per a rehabilita·
ció de façanes.
Despatx extraordinari segon. La Junta de 
Govern adjudica la contractació del sub·
ministrament d’un furgó d’atestats per a 
la Policia Local en règim de lloguer.

PLENS
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INFORMACIÓ municipal

 



Des de la Regidoria de Sanitat 
s'informa de les greus 
conseqüències que ocasiona el 

gest de deixar aliments als animals 
en la via pública, ja que les plagues 
de rates, panderoles, puces, etc. 
aprofiten aquests recursos i es 
reprodueixen amb més facilitat i 
rapidesa.
L'Ordenança municipal sobre tinença 
d'animals de companyia, en l'article 
21, disposa que “queda prohibit 
facilitar aliments de forma habitual 
als gossos i gats vagabunds”.
Cometre aquesta sanció se sanciona 
amb multes des de 30 fins a 600 
euros.

Regidoria de Sanitat. 
Ajuntament de Borriana

Animals ASSILVESTRATS
REGIDORIA SANITAT
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• Nerea Mérida Garrido 
Filla de Juan Manuel i Jessica.
• Martina Suárez Fuentes 
Filla de Borja i Sandra.
• Alex Goterris Ropdriguez 
Fill de Vicente i Rosa Ana.
• José Nicolau Calvijo 
Fill de Jorge i Alicia.
• Ana Enguídanos Saborit 
Filla de Hector i María del Carmen.
• Luca González  Esteve 
Fill de Juan Bautista i Valentina.
• Erik Ceballos Prieto 
Fill de Miguel José i Gladys
• Nayeli Valdés Aymerich 
Filla de Pedro i Jessica.
• Marc Castellano Ruiz 
Fill de Jose Antonio i Tania.
• Marcos Roldan Serra 
Fill de Pedro Manuel i Olga.
• Adam Hajji Khoudrane 
Fill de Mohammed i Nadia.
• Claudia Vila Bagán 
Filla de Andreu i Miriam.
• Robert Docea 
Fill de Alexandru Vasile i Alexandra.
• Ismail Errezzaki Naim 
Fill de Abdelhay i Samira.
• Izan Corredera Cantos 
Fill de Rafael i Ivana.
• Marc  Martí Medina 
Fill de Ivan i Patricia.
• Lucía Elena  Rodriguez Licuta 
Filla de Emilio José i Mariana.
• Arwa Boudaaoua 
Filla de Mohamed Hamza i Zineb.
• Safaa Ouadoud Lamhani 
Filla de Mohammed i Aziza.
• Raquel Castello Garcia 
Filla de Vicente i María Luz.
• Isabel Ana Rachita 
Filla de Ioan Horea i Anca Diana.
• Asier Álvaro  Gonzalez 
Fill de Vicente i Ángela.
• Javier Igual Soler 
Fill de Javier i Helga.
• Lucía García Más 
Filla de Ramón José i Ana Belén.
• Daniel Constantin Iosub 
Fill de Constantin i Valentina.
• Iván Rípodas Saera 
Fill de David i Sara.
• Laia Ibáñez Gaspar 
Filla de Alejandro i Sara.
• Jesús Briz Chiva 
Fill de Jesús i María Luz.
• Alejandra Albalate Claramonte 
Filla de Abraham i Elena.
• Carmen Albio Saera 
Filla de Jesús i Ester.
• Salma Ferhane 
Filla de Mimoun i Touria.

NAIXEMENTS DEFUNCIONS TELÈFONS
• Jose Vicente Momplet Rodriguez .....52
• José Ballester Boix .............................93
• José Ortells Ferrer ............................  71
• Francisco Pérez Saborit ...................  90
• Mª Pilar Rodriguez Resco  ................  80
• Mª Joaquina  Arzallu Monrubia ........  97
• Dolores Rosell Tornador ...................  91
• Pascual Nebot Saura ........................  62
• Francisco Valero  Martínez ..............  90
• Josefa Llopis Gonzalez ......................  93
• J. Antonio Gallego Berdet  ................  67
• Teresa Burdeus Vicent .....................  79
• Jose Luis Piquer Simarro  .................  83
• Agustín Gonzalez Gutierrez .............  75
• Gema Josefina Monsonis Esteve  .....66

*INHUMACIONS AL CEMENTERI 
MUNICIPAL

•  Víctor Manuel Muñoz Rodfriguez  
i Kelly Molina Gell

•  Ignacio Burdeus De La Cruz  
i Amparo Moles Ca pella

•  Alfonso Pardo De Donlebun  
i María Begoña Ríos Granell.

MATRIMONIS

Ajuntament de Borriana  .......................964 51 00 62 
964 57 02 02

Tinència Alcaldia Port  ........................... 964 57 02 02
Policia Local  .............................................. 964 58 70 78
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

  964 51 50 14
CEAM 
(C. Especialitzat d’At. al Major) ............ 964 33 40 90
ADI Servei d’atenció a la infància ...... 964 03 32 08
(de 0 a 3 anys, de 9 a 14 hores)  ........ 630 71 70 97

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

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

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

AGENDA

 



 HORARI AUTOBÚS BORRIANA · PORT · GRAU / BORRIANA · CASTELLÓ

BORRIANA- Rda. Pere IV / CASTELLÓ – Pl. Jutge Borrull (parades inicial i final)

EIXIDA DE BORRIANA PORT GRAU .....

8.20  .........................PORT·RATLLA·GRAU
9.20  ..........................................GRAU·PORT
10.20  .......................................PORT·GRAU
11.20  ......................GRAU·PORT·RATLLA
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

FARMÀCIES 
DE GUÀRDIA

MARÇ
•  Almela Castillo
Calle del Raval, 6  .........................7, 18, 29
•  Beltran Martinavarro  
Avda Llombai, 1  ...........................8 ,19, 30
•  Domenech Font  
Carrer del Maestrat, 28  ............9 ,20, 31
•  Gascó Musoles   
Plaça de les Monges, 12  ...............10, 21
•  Lloris Carsi
Carrer de El Barranquet .................11, 22
•  Medina Badenes  
Carrer del Finello, 15  .................1, 12, 23
•  Muñoz Melchor  
Camí d’Onda, 41  .........................2, 13, 24
•  Peirats Santa Agueda
Carrer de La Tanda, 22 ...............3,14, 25
•  Terradez-Fuster  
Sant Vicent, 8 ...............................  4, 15, 26

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
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